
Noticias    

Diário de Noticias 

- Chumbo do TC: Corte de 10% nas pensões é uma das ideias do FMI 

- S&P: decisão do TC "sem impacto imediato" no 'rating' de Portugal 

- MAIS CORTES : "País está em respiração assistida", diz António Arnaut 

- ANTÓNIO JOSÉ SEGURO : "Há alternativa e tudo farei para que seja concretizada" 

- CONTRA O GOVERNO : Professores divididos entre tentativa de acordo e queixa 

- A União Europeia e a 'troika' 

- Cavaco une Portugal e dá posse a Jerónimo 

- A Europa está onde Thatcher nos pôs 

 

Correio da Manhã  

- Rescisões: prazo para candidaturas fecha esta sexta-feira : 130 de saída da RTP 

-  “Cortar mais no ensino será catastrófico” 

- TC: virtude do chumbo 

- Primeiro-Mentiroso 

- D. Maria II, em Belém 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO137881.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO137998.html
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3154561
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3154123&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3154865&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3154439&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3154541&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3154511&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/130-de-saida-da-rtp
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/cortar-mais-no-ensino-sera-catastrofico
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/acacio-pereira/tc-virtude-do-chumbo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/primeiro-mentiroso
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/manuel-catarino/d-maria-ii-em-belem
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 
- Passos Coelho foi agressivo, considera o Provedor de Justiça 

- Câmara do Porto exige 67,8 milhões por investimentos feitos no aeroporto 

- Governo cria grupo de trabalho para analisar o ensino pré-escolar 

 

Público 

- Missões de paz da UE e NATO passam a ser a prioridade das Forças Armadas 

-Zona euro suspende todas as decisões relativas a Portugal 

- "O Governo escolheu uma estratégia que vai levar à crispação" 

- Negócio de aviação da TAP com lucros de 21,4 milhões em 2012 

- Governo ainda está a estudar quando e como vai pagar subsídio de férias 

 

Ionline 

- Moçambique. Começa a haver um cheiro de guerra no ar 

- Meta de biocombustíveis vai tornar a gasolina portuguesa mais cara a partir de 2014 

- Banca espanhola é a mais exposta a Portugal com 55,5 mil milhões de euros 

- Troika chega a Lisboa com tolerância zero e segundo resgate na bagagem 

- Faltam sete mil milhões de euros e buraco pode alargar-se 

- Seguro vira costas a Passos 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3154994
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=3153941&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3154941&page=-1
http://www.publico.pt/portugal/jornal/missoes-de-paz-da-ue-e-nato-passam-a-ser-a-prioridade-das-forcas-armadas-26350460
http://www.publico.pt/economia/noticia/zona-euro-suspende-todas-as-decisoes-relativas-a-portugal-1590538
http://www.publico.pt/multimedia/video/o-governo-escolheu-uma-estrategia-que-vai-levar-a-crispacao-20130408-185709
http://www.publico.pt/economia/noticia/negocio-de-aviacao-da-tap-com-lucros-de-214-milhoes-em-2012-1590583
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-ainda-esta-a-estudar-quando-e-como-vai-pagar-subsidio-de-ferias-1590573
http://www.ionline.pt/mundo/mocambique-comeca-haver-cheiro-guerra-no-ar
http://www.ionline.pt/dinheiro/meta-biocombustiveis-vai-tornar-gasolina-portuguesa-mais-cara-partir-2014
http://www.ionline.pt/dinheiro/banca-espanhola-mais-exposta-portugal-555-mil-milhoes-euros
http://www.ionline.pt/dinheiro/troika-chega-emergencia-portugal-tolerancia-zero-segundo-resgate-na-bagagem
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugal-precisa-235-mil-milhoes-euros-fevereiro-2014
http://www.ionline.pt/portugal/seguro-nao-da-mao-passos-acordo-no-corte-da-despesa-publica
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Berlim aconselha Portugal a "preservar cuidadosamente" confiança dos mercados 

- Seguro, e a oportunidade do 'abraço de urso 

- Impasse: a responsabilidade (I) 

- Seguro confirma rutura 

- Morreu a 'Dama de Ferro' 

- Cameron insiste na refundação da União Europeia 

- Uma conspiração constitucional 

- Governação Pós-Constitucional 

- A palavra mágica é nein, não pagamos 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : S&P diz que decisão do TC "não terá impacto imediato" no 'rating' de  

Portugal 
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http://expresso.sapo.pt/berlim-aconselha-portugal-a-preservar-cuidadosamente-confianca-dos-mercados=f798859
http://expresso.sapo.pt/seguro-e-a-oportunidade-do-abraco-de-urso=f798919
http://expresso.sapo.pt/impasse-i-a-responsabilidade=f798585
http://expresso.sapo.pt/seguro-confirma-rutura=f798840
http://expresso.sapo.pt/morreu-a-dama-de-ferro=f798599
http://expresso.sapo.pt/cameron-insiste-na-refundacao-da-uniao-europeia=f798597
http://expresso.sapo.pt/uma-conspiracao-constitucional=f798886
http://expresso.sapo.pt/governacao-pos-constitucional=f798795
http://expresso.sapo.pt/a-palavra-magica-e-nein-nao-pagamos=f798875
http://www.destak.pt/artigo/159875-sp-diz-que-decisao-do-tc-nao-tera-impacto-imediato-no-rating-de-portugal
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Portugal ao comando da Força Naval da União Europeia no combate à pirataria  

Força Aérea - Trabalho em equipa no FALCON 50 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/PortugalaocomandodaFor%C3%A7aNavaldaUniaoEuropeianocombateapirataria.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-282-trabalho-em-equipa-no-falcon-50
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0409/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



