
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos anuncia segundo OE retificativo para 2013 

- Reformados revoltados com cortes nas pensões 

- Governo quer que se façam obras sem pedir autorização prévia às câmaras. Mas há limites 

- INQUÉRITO 'SWAP' : Tesouro diz que enviou informação para as Finanças 

- Celeste Cardona - O Tribunal Constitucional: história e fonte de legitimidade 

 

Correio da Manhã 

- D. Manuel Linda é novo Bispo das Forças Armadas 

- Portugal é o país com mais doentes mentais 

- Reservas de ouro baixam €3,4 mil milhões 

- Carlos Rodrigues - Momento da Verdade 

 

Jornal de Notícias 

- Passos espera que "período de emergência" termine em junho de 2014 

- Aposentados da função pública não terão em 2014 situação pior do que em 2012, disse  

Passos Coelho 

- Observatório questiona "se a violência da crise poderá defrontar-se com a violência da rua" 

- Daniel Deusdado - Novas conversas em família 

- Paulo Ferreira - Do estranho país que somos 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3468161
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3468748&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO282364.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3468155&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3468090&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/d-manuel-linda-e-novo-bispo-das-forcas-armadas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/portugal-e-o-pais-com-mais-doentes-mentais-031413433
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/reservas-de-ouro-baixam-34-mil-milhoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/carlos-rodrigues/momento-da-verdade024128090
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3468153&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3468470&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3468766&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3468337&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.publico.pt/economia/noticia/subvencoes-vitalicias-de-politicos-vao-ter-corte-de-15-1608644
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Subvenções vitalícias de políticos vão ter corte de 15% 

- Ministro foi à RTP explicar o futuro da empresa, mas só a convidados 

- Portugal é o segundo país europeu com maiores necessidades de financiamento até 2015 

- Mario Draghi diz que os críticos estavam “errados” sobre colapso do euro 

- Socialistas e Democratas europeus apresentam Schulz para suceder a Barroso 

- O retrato de uma crise inacabada, agora em cronologia 

- Militares sujeitos ao corte nas pensões de sobrevivência (*) 

 

Ionline 
- Inesperado. Portugal precisa de mais dinheiro que a Grécia até 2015 

- Factura da luz das famílias portuguesas é a mais pesada da Europa a 15 

- Partidos recusam candidaturas independentes ao parlamento 

- Arthur Kleinman. "Portugal deve preocupar-se com os efeitos do desemprego" 

- Perdas previstas na banca superam verba disponível do resgate 

- Fernando DaCosta - O último altar 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/subvencoes-vitalicias-de-politicos-vao-ter-corte-de-15-1608644
http://www.publico.pt/economia/noticia/ministro-foi-a-rtp-explicar-o-futuro-da-empresa-mas-so-a-convidados-1608627
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-e-o-segundo-pais-europeu-com-maiores-necessidades-de-financiamento-ate-2015-1608577
http://www.publico.pt/economia/noticia/mario-dragi-diz-que-os-criticos-estavam-errados-sobre-colapso-do-euro-1608646
http://www.publico.pt/mundo/noticia/socialistas-e-democratas-europeus-apresentam-schulz-para-suceder-a-barroso-1608647
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-retrato-de-uma-crise-inacabada-agora-em-cronologia-1608610
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/inesperado-portugal-precisa-mais-dinheiro-grecia-2015
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/factura-da-luz-das-familias-portuguesas-mais-pesada-da-europa-15
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/partidos-recusam-candidaturas-independentes-ao-parlamento
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/arthur-kleinman-portugal-deve-preocupar-se-os-efeitos-desemprego
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/perdas-previstas-na-banca-superam-verba-disponivel-resgate
http://www.ionline.pt/iopiniao/ultimo-altar
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "Se eu falhar é o país que falha", diz Passos Coelho 

- Henrique Monteiro - Para onde vão 21 mil milhões? 

- Daniel Oliveira - O Estado Social não é apenas para os pobres 

- Estado tem que arranjar 72,5 mil milhões nos próximos dois anos 

- Sampaio defende regularização do sistema financeiro 

- Bolsa é "cenário central" na privatização dos CTT 
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http://expresso.sapo.pt/se-eu-falhar-e-o-pais-que-falha-diz-passos-coelho=f834865
http://expresso.sapo.pt/para-onde-vao-21-mil-milhoes=f834792
http://expresso.sapo.pt/o-estado-social-nao-e-apenas-para-os-pobres=f834753
http://expresso.sapo.pt/estado-tem-que-arranjar-725-mil-milhoes-nos-proximos-dois-anos=f834781
http://expresso.sapo.pt/sampaio-defende-regularizacao-do-sistema-financeiro=f834847
http://expresso.sapo.pt/bolsa-e-cenario-central-na-privatizacao-dos-ctt=f834777
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE TRIPULANTE DO NAVIO CRUZEIRO “BLACK WATCH” 

 

 

 

 

 

 

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-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-tripulante-do-navio-cruzeiro-BLACK-WATCH.aspx
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/1010/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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