
Noticias    

Diário de Noticias 

- "Ignorantes e corruptas", diz texto : Jornal de Angola ataca de novo "elites portuguesas" 

- ESCLARECIMENTOS NO PARLAMENTO: Machete diz que está em curso campanha de 

"assassinato político" 

- AJUSTE DIRETO : Justiça paga mais de 1 milhão por sistema que não usa 

- PARTIDO SOCIALISTA : Alberto Martins é o novo líder parlamentar do PS 

- PANAMÁ : Passos Coelho vai estar na cimeira Ibero-americana 

- NECESSIDADES ESPECIAIS : Professores e pais de alunos exigem escola inclusiva 

- Ferreira Fernandes - Não podemos ser tão pouco 

- Baptista Bastos - A tirania à espreita 

 
Correio da Manhã 

- Conselho de Ministros extraordinário no domingo 

- Saúde encerra para almoçar 

- Portugal celebra 15 anos de Nobel 

- Finanças travam decreto de Crato 

- Conferência Episcopal Portuguesa: “Estas pessoas já vivem com grandes privações” 

- Descoberta da partícula de Deus vale Nobel da Física 

- Mário Nogueira - OE 2014 

- Paulo Pinto Mascarenhas - O ministro 'Manchete' 

- Miguel Ganhão - Por favor, um mediador! 
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Jornal de Notícias 

- Falha humana poderá custar um milhão de euros aos contribuintes 

- Mais de 1700 empresas podem vir a encerrar se IVA não baixar 

- Crianças com necessidades educativas especiais ainda não têm aulas 

 

Público 

- Pensões de sobrevivência da função pública arriscam triplo corte no Orçamento do Estado  

para 2014 

- Silva Peneda junta-se a Teodora Cardoso e defende que gastos com reformas não se podem  

manter 

- Passos na RTP sob protesto do PCP e do Bloco 

- Um mês depois do início das aulas, escolas ainda têm falta de funcionários 

- Alberto Pinto Nogueira - O Ministério Público e o ministro dos Estrangeiros 

- Menos 7743 candidatos ao ensino superior no final das três fases 

- Empresas oferecem salários 11% mais baixos a novos contratados 

- Cavaco defende que é "urgente" conciliar austeridade com crescimento e emprego 

- No maior dos museus virtuais já cabem dois palácios portugueses 

- Nobel da Medicina de 2013 para sistema de transporte essencial nas células 

- Vacina contra a malária pode estar disponível a partir de 2015 

- Comissária europeia veio a Portugal defender mercado único de telecomunicações 
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Ionline 
- Euro aumentou fosso entre Portugal e Europa 

- Passos. Portugal no "fio da navalha"precisa de Orçamento austero e de contenção nas  

palavras 

- "Toda a gente sabe que não há violência nas manifes da CGTP" 

- Emprego. Já foram cortados dois milhões de salários desde 2011 

- O caldo está muito entornado. Bruxelas e Eurogrupo disparam balas reais contra o Tribunal  

Constitucional 

- Eduardo Oliveira Silva - Missão impossível 

- Margarida Pereira-Müller - A leviandade do Ministério da Defesa 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - Portugal e a soberania perdida 

- Daniel Oliveira - Machete ensandeceu ou pior do que isso 

- Parlamento com "forças revolucionárias" condiciona PS 

- Tribunal Constitucional é "ativista" 

- Mutualização da dívida não trará mais autonomia nacional 

 

Destak 

- Governo garante que RTP terá o "financiamento necessário" para cumprir serviço público 

- Novo modelo da RTP cria conselho geral independente que nomeia administração 

- OCDE continua a prever retoma económica para Portugal 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DE HONRA, GRAU DE OURO, DO MUNICÍPIO DE  

SOUSEL AO RC3 

Força Aérea - Força Aérea organiza encontro NATO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CONTINGENTE PORTUGUÊS ATINGE A FULL  

OPERATIONAL CAPABILITY 

 
Força Aérea - C-130: Um Milhão de Passageiros 
 
 

 

 

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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