
Noticias    

Diário de Noticias 

- Santa Maria e Pulido Valente vão ter um banco alimentar 

- APÓS 15 HORAS DE NEGOCIAÇÕES : 28 chegam a acordo sobre orçamento europeu para 

2014 

- MAS AINDA ABAIXO DA MÉDIA EUROPEIA : Alunos dos cursos profissionais quadriplicaram 

- PAULO PORTAS DIZ : "Sinais positivos" na economia precisam de confirmação 

- Viriato Soromenho Marques - Entretenimento político 

- Adriano Moreira - O veto e a autenticidade 

- Mário Soares - A última oportunidade 

 

Jornal de Notícias 

- Ministério dá 19,4 milhões de euros a famílias que querem filhos em colégios privados 

- PS exige a Passos esclarecimento urgente sobre cenário de segundo resgate 

- Alberto Castro - Convinha não complicar 

- Alfredo Leite - Machete, o resgatado 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3528066&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3528038
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3528075&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3526891&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3527742&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3527694&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3527693&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3528080&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3527621&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3527795&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3527796&opiniao=Alfredo%20Leite
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Cantiga Esteves preside à comissão que acompanha privatização dos CTT 

- Presidente dos politécnicos diz que prova de avaliação dos professores descredibiliza as 

instituições formadoras 

- D. Manuel Clemente preocupado com “tempos difíceis” e “grave problemática” do trabalho 

- Cavaco envia mensagem a Eduardo dos Santos no Dia de Angola e lembra as relações 

"especiais" 

- Comissão Europeia classifica cortes salariais como permanentes, avisa Teodora Cardoso 

- A história do funeral em que ninguém conhecia o morto 

- Carta aberta de oficiais acusa Aguiar-Branco de faltar à verdade 

- Crise leva Conselho da Magistratura a reunir com Cavaco pela primeira vez (*) 

 

Ionline 
- Bruxelas entende que cortes na despesa com salários são para ficar  

- Segundo resgate. Paulo Portas desautoriza Rui Machete 

- Crescem utentes sem isenção que não pagam taxas no Santa Maria e Pulido Valente 

- Luís Menezes Leitão - O candidato 

 

Expresso 

- François Hollande contestado em toda a França 

- Patriarca alerta para "imerecida penúria" de muitas pessoas 

- Bruxelas diz que "não há número específico" para regresso aos mercados 
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http://www.publico.pt/economia/jornal/cantiga-esteves-preside-a-comissao-que-acompanha-privatizacao-dos-ctt-27389032
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/presidente-dos-politecnicos-diz-que-prova-de-avaliacao-dos-professores-descredibiliza-as-instituicoes-formadoras-1612147
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/d-manuel-clemente-preocupado-com-tempos-dificeis-e-grave-problematica-do-trabalho-1612116
http://www.publico.pt/politica/noticia/no-dia-nacional-de-angola-cavaco-silva-enviou-uma-mensagem-a-jose-eduardo-dos-santos-1612112
http://www.publico.pt/economia/noticia/comissao-europeia-classifica-cortes-salariais-como-permanentes-avisa-teodora-cardoso-1612102
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-historia-do-funeral-onde-ninguem-conhecia-o-morto-1612133
http://www.publico.pt/politica/noticia/carta-aberta-de-oficiais-acusa-aguiarbranco-de-faltar-a-verdade-1612125
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-entende-cortes-na-despesa-salarios-sao-ficar/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/segundo-resgate-paulo-portas-desautoriza-rui-machete/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/crescem-utentes-sem-isencao-nao-pagam-taxas-no-santa-maria-pulido-valente/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/candidato
http://expresso.sapo.pt/francois-hollande-contestado-em-toda-a-franca=f840584
http://expresso.sapo.pt/patriarca-alerta-para-imerecida-penuria-de-muitas-pessoas=f840536
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-diz-que-nao-ha-numero-especifico-para-regresso-aos-mercados=f840443
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - SERVIÇO “QUAL É A TUA ONDA?” ATINGE COBERTURA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

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/Servico-Qual-e-a-tua-onda-atinge-cobertura-nacional.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/1112/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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