
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo prepara nova purga de funcionários pouco qualificados 

- A PARTIR DE HOJE : Versão simplificada do Orçamento do Estado disponível 

- Técnicos da 'troika' voltam a Lisboa para 11.ª avaliação 

- Sindicatos da Administração Pública: Frente Comum aprova hoje novas formas de luta 

- Quatro barras fechadas devido à agitação marítima 

- Viriato Soromenho Marques - O herói dos "dois terços" 

- Celeste Cardona - A Europa da democracia e da violência 

- André Macedo - O clube dos porcos 

- Manuel Maria Carrilho - O apocalipse dos partidos 

 

Correio da Manhã 

- Cultura : João Tordo escreve carta de despedida ao pai 

- FMI acredita que desemprego começa a cair em 2014 

 

Jornal de Noticias 

- Pelo menos 17 mortos no regresso dos confrontos ao centro de Kiev 

- Referendo sobre coadoção é inconstitucional 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO325408.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3696655&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3696589&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3696591
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3696623&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3696198&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3696294&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3696195&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3696297&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/cultura/joao-tordo-escreve-carta-de-despedida-ao-pai
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/fmi-acredita-que-desemprego-comeca-a-cair-em-2014
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3696533
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3695601&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Pensões, emprego e energia no centro da avaliação que arranca hoje 

 - “Eu sou ministro da energia, não sou ministro das energias renováveis” 

- Falência do Serviço de Saúde instalou caos no Hospital Central do Funchal 

- Para o PSD se regenerar é preciso "sair de cena quem está em cena", defende Capucho 

- Governo já lançou consulta ao mercado para concessionar transportes e quer transferir  

dívida para os privados 

 

Ionline 

- Congresso PSD. Passos Coelho sem oposição interna e com eleições no horizonte 

- FMI anula "milagre económico" e exige cortes de mais 3 mil milhões 

- Kamov por adjudicar. Governo atrasa fim da Empresa de Meios Aéreos 

- Exportações. O “porta-aviões” de Portas pode ser mais um submarino sem rumo definido 

- António Galamba - Esta gente é de confiança? 

 

Expresso 

- Pedro Santos Guerreiro - Os fornicoques do FMI 

- Ricardo Costa - Brincar aos referendos 

- FMI preocupado com despesismo e descidas de impostos eleitoralistas 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/pensoes-emprego-e-energia-no-centro-da-avaliacao-que-arranca-hoje-1624441
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/eu-sou-ministro-da-energia-nao-sou-ministro-das-energias-renovaveis-1624407
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/falencia-do-servico-de-saude-instalou-caos-no-hospital-central-do-funchal-1624364
http://www.publico.pt/politica/noticia/para-o-psd-se-regenerar-e-preciso-sair-de-cena-quem-esta-em-cena-defende-capucho-1624411
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-ja-lancou-consulta-ao-mercado-para-concessionar-transportes-e-quer-transferir-divida-para-os-privados-1624437
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-congresso-psd/congresso-psd-passos-coelho-sem-oposicao-interna-eleicoes-no/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fmi-anula-milagre-economico-exige-cortes-mais-3-mil-milhoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/kamov-adjudicar-governo-atrasa-fim-da-empresa-meios-aereos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/exportacoes-porta-avioes-portas-pode-ser-mais-submarino-sem-rumo-definido/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/esta-gente-confianca/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/os-fornicoques-do-fmi=f856904
http://expresso.sapo.pt/brincar-aos-referendos=f856991
http://expresso.sapo.pt/fmi-preocupado-com-despesismo-e-descidas-de-impostos-eleitoralistas=f856786
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - “NAVIOS HIDROGRÁFICOS PORTUGUESES” EM LIVRO 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE SMARAGD 

Força Aérea - Missão de Resgate Aeromédico 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NOVE CIDADÃOS, NOVE ATOS NOBRES  

HOMEANGEADOS PUBLICAMENTE PELA NOBRE CASA DE CIDADANIA 

 

 

 

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/%E2%80%9CNavios-Hidrograficos-Portugueses%E2%80%9D-em-livro.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-SMARAGD.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-493-missao-de-resgate-aeromedico
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/636
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/0220/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



