
Noticias    

Diário de Noticias 

- Bloomberg põe Portugal como o 10.º país mais miserável 

- Fusão BPI-BCP: "Queremos criar o maior banco privado português" 

- Adriano Moreira - O movimento das pequenas pátrias 

- Paula Teixeira da Cruz admite alterações à reforma do mapa judiciário 

- Grupo de peritos defende comando operacional único para as polícias 

 

Correio da Manhã 

- Segurança Social esconde dívida de Passos 

- Baptista-Bastos - O dislate 

- Mulher de Santos Silva arrasa Sócrates 

 

Jornal de Noticias 

- Bloco pergunta a Passos se nunca reparou na declaração de IRS 

- Paula Ferreira - Não é perfeito. É primeiro-ministro 
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Público 

- Mais de 30% dos doentes já estavam insatisfeitos com as urgências antes do caos 

- Deco lança aplicação para ajudar a preencher declaração de IRS 

- Ana Rita Ferreira - A dispersão ideológica no centro-esquerda europeu e a indefinição do PS 

- Rui Tavares - O nosso tempo 

- Há 9500 professores que quando saírem das suas escolas não serão substituídos 

- O ano da "resiliência" deu à EDP um lucro de 1040 milhões 

 

Ionline 

- Portugal envia 140 militares e quatro aviões F16 para missões da NATO no Báltico 

- Passos usa Sócrates para se defender. PS diz que é "desespero" 

- PT. Gestores e accionistas levaram 3,5 mil milhões de euros para casa desde 2010 

- Fernando Teixeira Mendes - Uma tarefa para a sociedade civil 

 

Expresso 

- Passos e a Segurança Social: a fuga para a frente compensa? 

- As 9 perguntas do PS a Passos sobre a "evasão contributiva" 

- Mais 9 perguntas a Passos. Agora do PCP 

- Diogo Feio - Uma "diferença do mundo" separa polémica das dívidas de Passos da  

afirmação de Costa sobre Portugal 

- Sete grupos de investidores avançam para a TAP 

- Alexandre Abreu - O euro e as lições da história 

- Paula Cosme Pinto - Homossexuais: uma questão de tolerância ou de aceitação? 
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Diário Económico 

- Quatro maiores economias crescem em bloco pela primeira vez em mais de um ano 

- Portugal candidata 30 projectos aos novos fundos comunitários 

- Portugal pode ser o mais beneficiado pelo programa de compra de dívida do BCE 

- Atenas recorre a fundos de pensões públicos para pagar contas 

 

Noticias ao Minuto 

- Impostos : Há um vídeo de Passos que vale a pena recordar 

- Juncker : "Espanha e Portugal têm sido muito exigentes com a Grécia" 

- Santana Lopes : "Passos deve pedir desculpa aos portugueses" 

- Segurança Social : Jovens são os que vão ter pensões mais baixas 

- Ameaças : Estudo apresentado hoje propõe novo sistema de segurança interna 

- Tsipras : Governo grego apresenta lei contra a crise humanitária 

 

Observador 

- Guerra na Câmara - Helena Roseta garante não ter inventado números sobre isenções  

ao Benfica 

- Passos Coelho. Grécia deve concluir atual programa antes de eventual terceiro resgate 

- Comissária do Comércio: TTIP é o acordo comercial “mais ambicioso de sempre” 

 

Sapo.pt 

- Portugal volta a ter condições para reequipar Forças Armadas - Ministro da Defesa 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- AOFA – Grande Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas 

A AOFA está a levar a efeito um “Grande Inquérito” a todos os Oficiais das Forças Armadas, 

Sócios e Não Sócios da AOFA, no Activo, Reserva e Reforma, no sentido de obter as 

percepções e sensibilidades dos Oficiais sobre temas tão diversos e relevantes como o 

EMFAR, a ADM, as Carreiras, as Remunerações, Condições de Trabalho, etc. A sua 

participação neste Inquérito faz TODA a Diferença! 

Para responder ao Inquérito clique AQUI 
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

 

Marinha - FAROL DO CABO DA ROCA ENCERRA TEMPORARIAMENTE A VISITAS 

Força Aérea - Simulacro de Suporte Avançado de Vida, na Base Aérea N.º 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   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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