
Noticias    

Diário de Noticias 

- SEDES diz que já "ninguém confia" no Governo 

- Tomada de Posição da SEDES, na íntegra 

- Marcelo admite poder ser candidato nas presidenciais 

- Empresas estão de volta ao ‘offshore’ da Madeira 

- SEXTA LÍNGUA MAIS FALADA : 244 milhões falam português em todo o mundo 

 

Correio da Manhã 

- Corte nas pensões de sobrevivência aceites pelos portugueses 

- Chumbo do Constitucional não demitirá Passos 

- D. José Policarpo: "Portugal só tem dinheiro para mês e meio sem ajuda externa" : Cardeal  

acusa oposição de não apresentar soluções 

- Sampaio da Nóvoa: Desperdício de geração jovem é "quase criminoso" 

- José Rodrigues - O fogo ou a frigideira 

 

Jornal de Notícias 

- PSD admite aumentar limites mínimos para cortes de salários e pensões 

- Presidente do Eurogrupo pede mais reformas laborais a Espanha 

- José Mendes - Interior em liquidação 

- Paulo Ferreira - Quem enganou Pires de Lima? 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3500722&page=-1
http://www.dn.pt/DNMultimedia/DOCS+PDFS/2013/Sedes.pdf
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3500612&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO285774.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3501052&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/corte-nas-pensoes-de-sobrevivencia-aceites-pelos-portugueses
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/chumbo-do-constitucional-nao-demitira-passos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/cardeal-acusa-oposicao-de-nao-apresentar-solucoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/sampaio-da-novoa-desperdicio-de-geracao-jovem-e-quase-criminoso
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/o-fogo-ou-a-frigideira
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3501053&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3501090
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3499619&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3500724&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Sedes: é um “erro grave” pensar que tudo é aceitável porque o Estado está “falido” 

- Freitas do Amaral acusa Governo de forçar demissão ao propor leis inconstitucionais 

- Trabalhadores podem reclamar férias extra e descanso compensatório a partir de terça-feira 

- Descobertos genes que ajudam a construir a cara que temos 

 

Ionline 
- Se as eleições fossem hoje, PS ganhava com 37,6% dos votos 

- "A Europa está aberta a moderar a austeridade" 

- Estradas de Portugal já gastou 60,9 milhões de euros em 2013, mais 48% do que em todo  

o ano passado 

- Juros da dívida portuguesa a descer a dois e cinco anos e a subir a dez anos 

- Inquiridos apoiam chumbo do TC aos despedimentos na função pública 

- Administradores da Caixa abandonam CA da Portugal Telecom 

- Tomás Vasques - Um ódio de estimação da direita 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/sedes-e-um-erro-grave-pensar-que-tudo-e-aceitavel-porque-o-estado-esta-falido-1610536
http://www.publico.pt/politica/noticia/freitas-do-amaral-acusa-governo-de-forcar-demissao-ao-propor-leis-inconstitucionais-1610498
http://www.publico.pt/economia/noticia/trabalhadores-podem-reclamar-ferias-extra-e-descanso-compensatorio-a-partir-de-tercafeira-1610327
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/descobertos-genes-que-ajudam-a-construir-a-cara-que-temos-1610446
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/se-eleicoes-fossem-hoje-ps-ganhava-376-dos-votos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/europa-esta-aberta-moderar-austeridade
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estradas-portugal-ja-gastou-609-milhoes-euros-2013-mais-48-todo-ano-passado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/juros-da-divida-portuguesa-descer-dois-cinco-anos-subir-dez-anos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/inquiridos-apoiam-chumbo-tc-aos-despedimentos-na-funcao-publica
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/administradores-da-caixa-abandonam-ca-da-portugal-telecom
http://www.ionline.pt/iopiniao/odio-estimacao-da-direita
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Gregos marcam linha vermelha à troika 

- Obama sabia de escutas a Merkel há três anos 

- Cunhal ficcionista "escreveu para memória futura" 

- Marques Mendes diz que Pires de Lima "foi vítima de politiquice" 

- Fatura do IMI dispara em 2015 

- Frasquilho contraria ministra das Finanças sobre impostos 

 

Destak 

- Espinho lança projeto-piloto que controla à distância a saúde de idosos isolados 

- Euribor sobem em todos os prazos 

- Estudo defende "mudança radical" nos apoios à criação do próprio emprego 
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http://expresso.sapo.pt/gregos-marcam-linha-vermelha-ai-troikai=f837816
http://expresso.sapo.pt/obama-sabia-de-escutas-a-merkel-ha-tres-anos=f837923
http://expresso.sapo.pt/cunhal-ficcionista-escreveu-para-memoria-futura=f837909
http://expresso.sapo.pt/marques-mendes-diz-que-pires-de-lima-foi-vitima-de-politiquice=f837879
http://expresso.sapo.pt/fatura-do-imi-dispara-em-2015=f837601
http://expresso.sapo.pt/frasquilho-contraria-ministra-das-financas-sobre-impostos=f837611
http://www.destak.pt/artigo/177670-espinho-lanca-projeto-piloto-que-controla-a-distancia-a-saude-de-idosos-isolados
http://www.destak.pt/artigo/177668-euribor-sobem-em-todos-os-prazos
http://www.destak.pt/artigo/177665-estudo-defende-mudanca-radical-nos-apoios-a-criacao-do-proprio-emprego
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - SIMULACRO DE BUSCA E SALVAMENTO MARÍTIMO – AÇORDIVEX13 (FOTOS E  

VÍDEOS) 

Marinha - BUSCA E SALVAMENTO DOS TRIPULANTES DA EMBARCAÇÃO DE PESCA “JESUS  

DOS NAVEGANTES” 

Exército - TOMADA DE POSSE DO NOVO DIRETOR DAS OFICINAS GERAIS DE FARDAMENTO  

E EQUIPAMENTO 

Força Aérea - Força Aérea envolvida nas buscas aos náufragos do "Jesus dos Navegantes" 

 

 

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-passageira-do-navio-NORWEGIAN-EPIC.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Busca-e-salvamento-dos-tripulantes-da-embarcacao-de-pesca-Jesus-dos-navegantes.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDONOVODIRETORDASOFICINASGERAISDEFARDAMENTOEEQUIPAMENTO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-418-forca-aerea-envolvida-nas-buscas-aos-naufragos-do-quot-jesus-dos-navegantes-quot
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/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1028/



