
Noticias    

Diário de Noticias 

- Juncker quer exército da UE para deter ameaça russa 

- Novo Banco com prejuízo de 468 milhões de euros até dezembro 

- Cavaco defende futuro Presidente com experiência em política externa 

- Militares portugueses no Mali assistiram a ataque e um ficou ferido em queda 

- Força Aérea aguarda inquérito para se pronunciar sobre alegado caso de 'bullying' em Beja 

- Ferreira Fernandes - UE tranquiliza: em estupidez é igual a nós 

- Viriato Soromenho Marques - Ao crepúsculo 

- Pedro Marques Lopes - Pedro piegas 

 

Correio da Manhã 

- Arrancam hoje inscrições para exames nacionais 

- Cavaco afasta-se de caso das dívidas de Passos 

- Armando Esteves Pereira - Baile a 4 em Espanha 

 

Jornal de Noticias 

- IPSS recebem 12,7 milhões através do IRS 

- Avião solar já iniciou a primeira volta ao mundo 

- Paula Ferreira - O futuro nas mãos deles 

- David Pontes - O ruído do silêncio do presidente 

- José Mendes - Portagens: indemnizem-me 
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Público 

- Costa chama ex-ministros para “acompanhar” preparação de programa 

- Onde está a crise humanitária na Grécia? 

- Falta de colaboração das vítimas dificulta investigação de crimes por violência doméstica 

- Rui Tavares - Passos juiz de si mesmo 

- O euro está a conseguir ganhar a “corrida até ao fundo” 

- Primeiros humanos apareceram há pelo menos 2,8 milhões de anos 

 

Ionline 

- Rebelo de Sousa considera que Passos deve pedir desculpas aos portugueses 

- Ribeiro e Castro. “Sinto-me envergonhado com algumas coisas em que participei no  

parlamento” 

- António Costa sai da Câmara de Lisboa antes da campanha eleitoral 

- BE propõe pacote legislativo para combater falta de memória na banca e alta finança 

- OCDE confirma desaceleração na recuperação da actividade económica em Portugal 

- Bullying em Beja. Força Aérea aguarda inquérito para se pronunciar sobre o caso 

- Cavaco criticado à direita e à esquerda por desvalorizar caso Passos 

- França diz que podem haver 10 mil europeus no Estado Islâmico em 2016 

- Luís Osório - A Alemanha matou o ideal europeu 

- Feliciano Barreiras Duarte - Portugal – gestor de conflitos para o Médio Oriente 
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Expresso 

- Novo Banco cortou 116 postos de trabalho em Portugal 

- O reencontro: Varoufakis e Maria Luís juntos pela primeira vez desde a troca de acusações 

- Fim do travão no IMI: imposto aumenta 40% em média, mas pode chegar a 500% 

- Uma semana aos ziguezagues 

- Financiamentos ilegais, dinheiro na Suíça, "luvas". Vem aí o julgamento que pode acabar  

com o PP 

- PCP diz-se preparado para assumir as responsabilidades que o povo queira 

- Juncker defende a criação de um exército europeu 

- Cinco gráficos que destroem o otimismo do Governo 

Diário Económico 

- Papel comercial "não é uma dívida do Novo Banco" 

- Faria de Oliveira diz que existiu falta de rigor e de exigência nos casos BPP, BPN e BES 

- Governador tem de explicar "porque manteve as mesmas pessoas" após ‘ringfencing’ 

- "Não sei quanto vale o Novo Banco, vale aquilo que derem por ele" 

- BCE já está a comprar dívida alemã e italiana 

 

Noticias ao Minuto 

- Pablo Iglesias : "Merkel prefere sentar-se a meu lado ou de Le Pen?" 

- Segurança : Acordo entre Portugal e Angola prevê formação e fornecimento de material 

- Farmácias : Aviadas 350 mil receitas médicas sem papel num mês 

- Eleições : Costa 'escondeu-se' na Câmara, plano começa a 'meter água' 

- Segurança Angola avança com sistema nacional de vigilância marítima 
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 Observador 

- Euribor negativa. O banco vai pagar o seu crédito à habitação? 

- Sondagem do El País. Podemos, PSOE, PP e Ciudadanos quase empatados 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Fuzileiro Neto Simões 

PENSAR O NOSSO FUTURO (1)   

O ESTADO A QUE CHEGÁMOS (2)   

A ÉTICA E A POLÍTICA NUNCA PRESCREVEM (3)  

A UE ESTÁ EM PROCESSO DE DESEGREGAÇÃO (4)  

O ABSURDO DOGMA NEOLIBERAL CONDUZ À CRISE DE LEGITIMIDADE 

DEMOCRÁTICA (5) 

 

- 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 

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

 

 

http://observador.pt/especiais/euribor-negativa-obanco-vai-pagar-lhe-o-seu-credito-habitacao/
http://observador.pt/2015/03/08/sondagem-do-el-pais-podemos-psoe-pp-e-cuidadanos-quase-empatados/
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=1932
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=1966
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=1980
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=2007
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=2034
http://goo.gl/forms/0ABo3IBw7G
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - 2ª Corrida do Centenário da Aviação Militar 

Força Aérea - Corrida de Solidariedade 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   
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