
Noticias    

Diário de Noticias 

- Manifestação de polícias frente à AR fez 10 feridos 

- FORÇAS ARMADAS : Militares propuseram 4.353 promoções para 2014 

- CAIXA-SEGUROS : Futuro patrão é multimilionário do parlamento chinês 

- PRESIDENTE ALEMÃO : Grécia sem meios legais para reparar crimes de guerra 

- ESTREIA HOJE : Ópera "El gato montés", de Penella, no Teatro S. Carlos 

 

Correio da Manhã 

- Governo quer despedimento ilegal mais barato 

- Rendeiro ganha prémio de milhões no BPP 

- Confrontos entre polícias em frente à Assembleia 

- 425 mil desempregados sem subsídio de desemprego 

 

 

Jornal de Noticias 

- PSP diz que tomou "as medidas adequadas" para conter manifestantes 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

07-03-2014 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3723089&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3724000&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3723992&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3723767&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3724002&seccao=M%FAsica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/governo-quer-despedimento-ilegal-mais-barato
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/rendeiro-ganha-premio-de-milhoes-no-bpp
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/confrontos-entre-policias-em-frente-a-assembleia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/425-mil-desempregados-sem-subsidio-de-desemprego
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3723637&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- “Só não subimos porque não queremos” 

- ACT envia para o Ministério Público 28% dos falsos recibos verdes detectados 

- Cortes nas novas pensões do Estado entram em vigor esta sexta-feira 

- Pedro Sousa Carvalho - É Carnaval, o despedimento é ilegal e ninguém leva a mal 

 

Ionline 

- Polícias. Megamanifestação junta mais de 15 mil e provoca tensão em São Bento 

- Barómetro i/Pitagórica. Maioria sobe nas intenções de voto mas PS continua à frente 

- Câmaras cortam em assembleias distritais e deixam funcionários sem salário 

- TdC. Prevenção é a forma mais eficaz de controlar economia e administração pública 

- Pacheco Pereira. “Há uma enorme pressão no sentido de tirar valor às eleições” 

- Ferreira Leite. “O salário não é uma esmola” 

- PS. Governo deve resolver problemas das forças de segurança 

- Zona euro. Ilha de estabilidade sem riqueza e sem emprego 

- Ana Sá Lopes - O poder está sempre na rua 

- Isabel Patrício - Quantas declarações de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional  

fazem um crime contra o Estado de direito? 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/act-envia-para-o-ministerio-publico-28-dos-falsos-recibos-verdes-detectados-1627353
http://www.publico.pt/economia/noticia/corte-nas-novas-pensoes-do-estado-entram-em-vigor-sextafeira-1627289
http://www.publico.pt/economia/noticia/e-carnaval-o-despedimento-e-ilegal-e-ninguem-leva-a-mal-1627329
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/policias-megamanifestacao-junta-mais-15-mil-provoca-tensao-sao-bento/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/barometro-ipitagorica-maioria-sobe-nas-intencoes-voto-ps-continua-frente
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/camaras-cortam-assembleias-distritais-deixam-funcionarios-sem-salario/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tdc-prevencao-forma-mais-eficaz-controlar-economia-administracao-publica/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pacheco-pereira-ha-uma-enorme-pressao-no-sentido-tirar-valor-eleicoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-salario-nao-uma-esmola/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-governo-deve-resolver-problemas-das-forcas-seguranca/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/zona-euro-ilha-estabilidade-sem-riqueza-sem-emprego/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/poder-esta-sempre-na-rua/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/quantas-declaracoes-inconstitucionalidade-tribunal-constitucional-fazem-crime-contra-estado/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Maria Luís:"O mais difícil está para vir" 

- Modelo social europeu é para preservar, diz Portas 

- Governo e PS discutem obras públicas 

 

Diario Económico 

- Passos almoça com Merkel a 18 de Março para preparar pós-troika 

- As novas regras das pensões na Função Pública 

- Kremlin aprova hoje integração da Crimeia na Rússia 

- Dívidas incobráveis mais que duplicam para 633 milhões 

- Luís Toscano - Ao contrário 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Nada a assinalar 
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http://expresso.sapo.pt/maria-luiso-mais-dificil-esta-para-vir=f859480
http://expresso.sapo.pt/modelo-social-europeu-e-para-preservar-diz-portas=f859657
http://expresso.sapo.pt/governo-e-ps-discutem-obras-publicas=f859477
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-almoca-com-merkel-a-18-de-marco-para-preparar-postroika_188625.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-novas-regras-das-pensoes-na-funcao-publica_188585.html
http://economico.sapo.pt/noticias/kremlin-aprova-hoje-integracao-da-crimeia-na-russia_188647.html
http://economico.sapo.pt/noticias/dividas-incobraveis-mais-que-duplicam-para-633-milhoes_188599.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ao-contrario_188609.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Chefe do Estado-Maior do Exército apresenta cumprimentos na Força Aérea 

 

 

 

 

 

 

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 

07-03-2014 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-506-chefe-do-estado-maior-do-exercito-apresenta-cumprimentos-na-forca-aerea
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/0307/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




