
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- GRÉCIA : Coligação grega expulsa 43 deputados 

- Todo o território português sob aviso amarelo 

- COIMBRA : Meio de auxílio ao diagnóstico criado por portuguesa premiado 

- Primeiro Dia Mundial da Rádio reúne gerações em debate 

 
Correio da Manhã 

-  Educação: Nota informativa enviada às escolas gera polémica : Contratados  

sem subsídios 

- Queixa na Provedoria de Justiça : Professor de Direito diz que Acordo Orotográfico é  

inconstitucional 

- Vítor Gaspar é o mais popular 

 
Jornal de Noticias  

- Linha Nacional de Emergência Social recebeu mais de 21 mil chamadas 

- Fisco vai cruzar dados para verificar cortes nos subsídios de Natal 

- Contribuintes vão ter "redução drástica do reembolso" de IRS 

- Novo pacote de austeridade na Grécia está a animar os mercados 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2301162&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2301185
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=2300308&seccao=Sa%FAde&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=2300164&seccao=Media&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/contratados-sem-subsidios
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/professor-de-direito-diz-que-acordo-orotografico-e-inconstitucional
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/vitor-gaspar-e-o-mais-popular--004931520
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2301197&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2301190&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2301251&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2301232&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

 

Público 

- Marinha vai encerrar o centro de ensino à distância que forma militares dos três ramos 

- Grécia : Atenas mergulha no caos com cortes no salário mínimo e nas pensões 

- Crise : Único reajustamento de que Portugal precisa é correr com os agiotas, diz Louçã 

- Alberto João Jardim diz que vai convidar Merkel a visitar a Madeira 

- Cientistas da Universidade do Algarve descobrem ser vivo mais velho da Terra 

 

Ionline 

- Grécia. Parlamento aprova plano de austeridade vital para impedir bancarrota 

- IEFP fornece dados dos desempregados ao programa Prós e Contras 

- John Dalla Costa. “Uma moral verdadeira tem de pôr as empresas a sacrificar lucros” 

- Extrema-esquerda grega sobe nas sondagens e põe em causa acordo com a troika 

- Recém-licenciados não têm dinheiro para pagar empréstimo aos bancos 

- Líderes europeus farão "tudo o que for preciso para ultrapassar a crise", diz Rompuy 

 
Destak 

 
- GRÉCIA : 138 feridos, 67 detidos e 45 edifícios incêndiados em Atenas, segundo a polícia 

- Alemanha considera que a Grécia deu apenas primeiro passo formal com aprovação de  

plano de austeridade 

- PLANO DE EMERGÊNCIA SOCIAL : Instituições criam 'take away' para distribuir refeições a  

carenciados 
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http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/marinha-vai-encerrar-o-centro-de-ensino-a-distancia-que-forma-militares-dos-tres-ramos-1533289
http://economia.publico.pt/Noticia/corte-de-salarios-e-pensoes-pos-atenas-em-chamas-1533444
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/unico-reajustamento-de-que-portugal-precisa-e-correr-com-os-agiotas-diz-louca-1533392
http://www.publico.pt/Economia/alberto-joao-jardim-diz-que-vai-convidar-merkel-a-visitar-a-madeira-1533363
http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/cientistas-da-universidade-do-algarve-descobrem-ser-vivo-mais-velho-da-terra-1533235
http://www.ionline.pt/dinheiro/grecia-parlamento-aprova-plano-austeridade-vital-impedir-bancarrota
http://www.ionline.pt/portugal/iefp-fornece-dados-dos-desempregados-ao-programa-pros-contras
http://www.ionline.pt/mundo/john-dalla-costa-uma-moral-verdadeira-tem-empresas-sacrificar-lucros
http://www.ionline.pt/mundo/extrema-esquerda-grega-sobe-nas-sondagens-poe-causa-acordo-troika
http://www.ionline.pt/dinheiro/recem-licenciados-nao-tem-dinheiro-pagar-emprestimo-aos-bancos
http://www.ionline.pt/dinheiro/lideres-europeus-farao-tudo-for-preciso-ultrapassar-crise-diz-rompuy
http://www.destak.pt/artigo/118127-138-feridos-67-detidos-e-45-edificios-incendiados-em-atenas-segundo-a-policia
http://www.destak.pt/artigo/118125-alemanha-considera-que-a-grecia-deu-apenas-primeiro-passo-formal-com-aprovacao-de-plano-de-austeridade
http://www.destak.pt/artigo/118122-instituicoes-criam-take-away-para-distribuir-refeicoes-a-carenciados
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha– Assinado protocolo entre a Marinha e o Centro UNESCO Ciência, Arte e Engenho  

Marinha - Navio-Escola Sagres despede-se de Alcântara com concerto da Banda da Armada   

Marinha - Afundamento da embarcação “TWEETY 1” 

 

 

 

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   
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Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/AssinadoprotocoloentreaMarinhaeoCentroUNESCOCienciaArteeEngenho.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/NavioEscolaSagresdespedesedeAlcantaracomconcertodaBandadaArmada.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/Afundamentodaembarcacao-TWEETY1.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.leme.pt/historia/efemerides/0213/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas



