
Noticias    

Diário de Noticias 

- EDUCAÇÃO : Quase 3,5 milhões em Portugal têm no máximo o 1.º ciclo 

- PACHECO PEREIRA : "Governo quis vingar-se dos portugueses" 

- MÁRIO SOARES : PS não deve colaborar com Governo "moribundo" 

- SAMPAIO DA NÓVOA : Governo fecha país com portaria a impedir nova despesa 

- Portugal poderá ter mais 7 anos para pagar empréstimo 

- EDUCAÇÃO : FENPROF acusa Ministério de querer dispensar professores 

- MINISTRO DA ECONOMIA : Álvaro promete fazer "tudo" para reduzir a despesa 

- A fraude e a barafunda 

 

Correio da Manhã  

- Educação: apenas Espanha tem situação mais grave na União Europeia : País é o segundo  

pior no abandono 

- Crédito 16 mil milhões : Recorde no malparado 

- Portas pode ser ‘vice’ do Governo 

- O álibi constitucional 

- O político Gaspar 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3157092&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3156752&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3156444&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3156362&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO138052.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3155966&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3155698&seccao=Dinheiro%20Vivo&page=-1
A fraude e a barafunda
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/pais-e-o-segundo-pior-no-abandono
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/recorde-no-malparado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/portas-pode-ser-vice-do-governo-010348570
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/o-alibi-constitucional
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-damaso/o-politico-gaspar
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 
- Governo diz que "há condições para o Estado tomar conta do túnel do Marão" 

- Um país entregue à bicharada 

- Passos Coelho já era 

- O novo fôlego de Passos 

 

Público 

- Conselho Nacional de Educação avisa que "a situação é dramática" 

- Reformados recorrem aos tribunais fiscais contra a taxa de solidariedade aceite pelo TC 

- Transtejo vai ser fundida com Metro de Lisboa e Carris 

- OPINIÃO : Sou democrata, mas... 

- Contra a mentira, a inteligência moderada e a má-fé 

- Vendas para a UE baixam e levam a queda de 2,6% das exportações 

 

Ionline 

- Grande remodelação só depois de novo acordo com a troika 

- Troika quer dar mais sete anos a Portugal para pagar resgate 

- Pacheco Pereira defende que despacho de Gaspar justifica demissão do governo 

- Gaspar não deixa gastar um cêntimo 

- Inspectores das Condições do Trabalho obrigados a limpar as instalações 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3156525&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3154534&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3154533&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3152657&opiniao=Alfredo%20Leite
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/conselho-nacional-de-educacao-avisa-que-a-situacao-e-dramatica-1590757#/0
http://www.publico.pt/politica/noticia/reformados-recorrem-aos-tribunais-fiscais-contra-a-taxa-de-solidariedade-aceite-pelo-tc-1590735
http://www.publico.pt/economia/noticia/transtejo-vai-ser-fundida-com-metro-de-lisboa-e-carris-1590696
http://www.publico.pt/politica/noticia/sou-democrata-mas-1590636
http://www.publico.pt/opiniao/jornal/contra-a-mentira-a-inteligencia-moderada-e-a-mafe-26351719
http://www.publico.pt/economia/noticia/vendas-para-a-ue-baixam-e-levam-a-queda-de-26-das-exportacoes-1590664
http://www.ionline.pt/portugal/relvas-ainda-trabalhar-remodelacao-no-governo-so-depois-acordo-dublin
http://www.ionline.pt/dinheiro/troika-quer-dar-mais-sete-anos-portugal-pagar-resgate
http://www.ionline.pt/portugal/pacheco-pereira-defende-despacho-gaspar-justifica-demissao-governo
http://www.ionline.pt/dinheiro/gaspar-prepara-cortes-7-mil-milhoes-proibe-ministerios-gastar-dinheiro
http://www.ionline.pt/portugal/inspectores-trabalho-obrigados-pegar-esfregonas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Tribunais arbitrais usados para "legitimar atos de corrupção" 

- Socialistas devem integrar coligação PSD-CDS 

- Nobel da Economia chama "sádicos" à troika 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Vítor Gaspar vai a Dublin pedir apoios para regressar ao mercado de dívida  

pública 

- ACTUALIDADE : Portugueses finalistas em Prémio Europeu com método que aumenta  

cortiça 
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http://expresso.sapo.pt/tribunais-arbitrais-usados-para-legitimar-atos-de-corrupcao=f799075
http://expresso.sapo.pt/socialistas-devem-integrar-coligacao-psd-cds=f799125
http://expresso.sapo.pt/nobel-da-economia-chama-sadicos-a-itroikai=f798954
http://www.destak.pt/artigo/160042-vitor-gaspar-vai-a-dublin-pedir-apoios-para-regressar-ao-mercado-de-divida-publica
http://www.destak.pt/artigo/160041-portugueses-finalistas-em-premio-europeu-com-metodo-que-aumenta-cortica
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Fragata Ávares Cabral inicia ações de combate à pirataria no Oceano Índico 

Marinha - Exercício INSTREX 01-13  

Estado-maior-General  das Forças Armadas - Inauguração de Escolas na área de Podujevo 

Estado-maior-General  das Forças Armadas - DIA DO COMBATENTE 

Estado-maior-General  das Forças Armadas - FRAGATA ÁLVARES CABRAL INICIA 

OPERAÇÕES 

 

 

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/FragataAvaresCabraliniciaacoesdecombateapiratarianoOceanoIndico.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ExercicioINSTREX01-13.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/522
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/523
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/524
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.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0410/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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