
Noticias    

Diário de Noticias 

- Pedro Passos Coelho alega "distração e "falta de dinheiro" 

- Demissão de Passos? "Aguardamos respostas. Depois tiraremos conclusões" 

- Chefes da Segurança Social recebiam "luvas" até cinco mil euros 

- Sindicato denuncia "lista VIP" de contribuintes 

- "Gestão ruinosa" do BES pode dar três anos de prisão 

- Estado Islâmico destrói com bulldozer cidade histórica do norte do Iraque 

- Varoufakis diz que se tudo falhar tem um plano B 

- Fernanda Câncio - Perfeitamente invulgar 

- Paulo Pereira de Almeida - Ricos, criminosos, e presos... 

- Militar encontrado morto em alojamento da base aérea de Beja 

 

Correio da Manhã 

- Misericórdia prestes a comprar Hospital Militar da Estrela 

- Salgado suspeito de trinta crimes 

- Ulrich recusa OPA sobre o BPI 

 

Jornal de Noticias 

- Costa diz que Passos tem "usado e abusado da imunidade política" 

- Inês Cardoso - Quotas? Obrigadinha, mas dispenso 
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Público 

- Tribunal sobe indemnização de vítima mas mantém culpa reduzida dos agressores do  

Colégio Militar 

- Mais de 70% dos jovens portugueses não confia nos políticos 

- BCE diz que anúncio de compra de dívida já está a ajudar a economia do euro 

 

Ionline 

- Ministra reúne-se hoje com sindicatos da PSP para apresentar estatuto profissional 

- Cavaco exorta magistrados do MP a empenharem-se em "Justiça mais qualificada" 

- Fitch sobre a Grécia. Saída da zona euro é possível, mas contágio é pouco provável 

- Manuel Alegre critica reacção do PS. E arrasa Passos Coelho 

- Lajes. Líder do PSD/Açores diz que o PM tem "ideias inovadoras" para mitigar impacto na  

ilha Terceira 

 

Expresso 

- Efeito BCE. Juros da dívida em novos mínimos históricos 

- Espanha: 41 membros do partido do Governo julgados por corrupção. Fianças totalizam  

€449 milhões 
 

Diário Económico 

- Concorrência já pediu processo da PT Portugal a Bruxelas 

- Regling: "Grécia tem de pagar empréstimos na íntegra" 

- Eduardo dos Santos corta por decreto 16,7 mil milhões na despesa pública 
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Diário Económico (cont.) 

- Gaspar defende Draghi e pede mais a Bruxelas e a Berlim 

- UTAO estima défice de 3,7% em 2014 mas ainda há riscos 

 

Noticias ao Minuto 

- Corrupção : Esquerda alerta para inconstitucionalidades no enriquecimento injustificado 

- Boaventura de Sousa Santos : "Há uma rede ilegal que promove violação de segredo de  

justiça" 

- Dívida Grécia: Banco central garante que liquidez está assegurada 

- Aumento : Encher o depósito de gasolina voltará a ficar mais caro 

- Subsistema : Ser casado com beneficiário dará direito à ADSE 

- Discussão : Pentágono organiza hoje reunião sobre base das Lajes 

 

Observador 

- PS: Política transformada em “luta na lama” 

- Há julgamentos que não avançam por falta de procuradores 

- PJ na tutela do Ministério Público? Ministra diz que é impossível 

- Câmara dos Representantes quer aprovação do envio de armas para a Ucrânia 
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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 ) 

 

Força Aérea - Esquadra 751 - "Pumas" galardoada 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA NAS COMEMORAÇÕES DO COMANDO  

OPERACIONAL DA MADEIRA 

 

 

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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