
Noticias    

Diário de Noticias 

- DEFENDE O BLOCO DE ESQUERDA : Cavaco Silva "desprestigia" Presidência da República 

- HELENA ROSETA : Mais de duas mil pessoas dormem nas ruas em Lisboa 

- Um Conselho de Estado revelador 

- O Conselho de Estado 

 

Correio da Manhã  

- Defesa: Despacho assinado por Aguiar-Branco e Vítor Gaspar : Promoções vão avançar em  

2013 

- Educação: Serviços mínimos 

- Efeito do lusco-fusco 

 

Jornal de Noticias 

- Comissões de proteção acompanharam em 2012 mais de 69 mil crianças e jovens 

- Rui Moreira culpa o centralismo pela "situação social alarmante no Porto" 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3240651&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3240310&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3239779&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3238800&seccao=Jo%E3o%20Marcelino&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/promocoes-vao-avancar-em-2013
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/educacao-servicos-minimos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/armando-e-pereira/efeito-do-lusco-fusco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3241086&page=-1
http://www.jn.pt/multimedia/video.aspx?content_id=3238235
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Governo irá insistir junto da troika para alívio do défice 

- Marcelo diz que Conselho de Estado foi uma desilusão 

- A Inglaterra tem um novo império: o das offshores e paraísos fiscais 

 

Ionline 

- Moita Flores. "Eu também quero que a troika se lixe! Eu não quero isto" 

- Autárquicas. Os casos mais complicados para o PSD 

- Crise do Euro. Esquerda europeia arranca com manifesto contra mais austeridade 

- Programa escolar de reforço alimentar identifica 6400 alunos em situação muito urgente 

- Poiares Maduro quer executar próximo quadro comunitário “no início de 2014” 

- A Alemanha assusta-se e isso é bom 

- Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas 

- Uma geração perdida 

 
Expresso 

- Grandes empresas também têm de pagar a crise, diz Maria José Morgado 

- Portugal vira paraíso fiscal para reformados franceses 

- Palhaço 

- Milhares na rua contra Governo e Presidente 
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http://www.publico.pt/portugal/jornal/governo-ira-insistir-junto-da-troika-para-alivio-do-defice-26594726
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-diz-que-conselho-de-estado-foi-uma-desilusao-1595582
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-sol-nunca-se-deita-para-o-imperio-britanico-de-offshores-e-paraisos-fiscais-1595512
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/moita-flores-eu-tambem-quero-troika-se-lixe-eu-nao-quero
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/autarquicas-os-casos-mais-complicados-psd
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/crise-euro-esquerda-europeia-arranca-manifesto-contra-mais-austeridade
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/programa-escolar-reforco-alimentar-identifica-6400-alunos-situacao-muito-urgente
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/poiares-maduro-quer-executar-proximo-quadro-comunitario-no-inicio-2014
http://www.ionline.pt/iOpiniao/alemanha-assusta-se-isso-bom
http://www.ionline.pt/iOpiniao/ca-se-vai-andando-cabeca-entre-orelhas
http://www.ionline.pt/iOpiniao/uma-geracao-perdida
http://expresso.sapo.pt/grandes-empresas-tambem-tem-de-pagar-a-crise-diz-maria-jose-morgado=f809555
http://expresso.sapo.pt/portugal-vira-paraiso-fiscal-para-reformados-franceses=f809538
http://expresso.sapo.pt/palhaco=f809710
http://expresso.sapo.pt/milhares-na-rua-contra-governo-e-presidente=f809581
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – EVACUAÇÃO MÉDICA DE PESCADOR DA EMBARCAÇÃO “IRMÃOS TEIXEIRA” 

Marinha - Discurso do Chefe do Estado-Maior da Armada por ocasião do Dia da Marinha no  

Barreiro 

Força Aérea - Visita da SEADN à Força Aérea 

Força Aérea – Cooperação Técnico-Militar Portugal-Moçambique 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - O SEGUNDO COMANDANTE SUPREMO ALIADO  

DA EUROPA 

 

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-pescador-da-embarcacao-IRMAOS-TEIXEIRA.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Discurso-do-Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-319-visita-da-seadn-a-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/po/coopmo/index
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2013-11
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/0527/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



