
Noticias    

Diário de Noticias 

- Maioria dos países da UE rejeitam exército europeu 

- Juiz Carlos Alexandre volta a ser ouvido por acusação de violação do segredo de Justiça 

- Parcerias Público-Privadas custaram 1.543,8 milhões em 2014 

- Cavaco relança presidenciais dentro do PSD 

- Pedro Tadeu - Passos Coelho está ao nível de Miguel Relvas? 

- Bernardo Pires de Lima - Da China ao Atlântico 

 

Correio da Manhã 

- Custos das PPP dispararam 

- Eurogrupo: "É preciso parar de perder tempo" 

- Eduardo Dâmaso - A ideia de resistir 

- Joana Amaral Dias – Notificação 

 

Jornal de Noticias 

- Varoufakis diz que "geografia" da sala o impediu de cumprimentar Maria Luís Albuquerque 

- Defesa pede libertação imediata de Sócrates 

- Venda do Pavilhão de Portugal servirá para regularizar dívida da Parque Expo 

- Inês Cardoso - Enigmas presidenciais 

- Paula Ferreira - O futuro nas mãos deles 
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Público 

- Misericórdia comprou em 2008 prédios por 32 milhões que seis meses antes custaram 18  

milhões 

- Encargos com as PPP crescem 60% em 2014, mas ficam dentro do previsto 

- Cavaco assume imagem para a história 

- José Vítor Malheiros - Da tolerância zero ao direito à tolerância infinita 

- Merkel diz ao primeiro-ministro japonês que mantenha perdão pela Segunda Guerra 

 

Ionline 

- António Vitorino ocupa cargos em 12 empresas 

- Autarca socialista pede apoios a Bruxelas para Museu Salazar 

- Lisboa poderá ser a capital europeia dos artistas 

- Marcelo responde a Cavaco no i: "Do que os portugueses vão precisar é de alguém que  

resolva os problemas cá dentro" 

- Grécia. Negociações técnicas arrancam na 4.ª feira em Bruxelas 

- Palestina. A “nódoa humana” de Israel, dos árabes e do resto do mundo 
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Expresso 

- Maria Luís. "Não serão necessárias medidas adicionais", mas o "Governo ajustará" quando  

"for necessário" 

- Varoufakis. Abraços de Espanha, conselhos da Alemanha e Portugal à distância 

- "Banksters." Os banqueiros e reguladores escapam sempre? 

- Freitas sobre Cavaco: "Só nas monarquias é que o rei podia designar o seu sucessor" 
 

Diário Económico 

- BBVA estima que venda do Novo Banco pode render até 4,8 mil milhões 

- Só três vistos ‘gold' criaram emprego 

- Médicos que se desloquem mais de 60 km recebem 200 euros ao dia 

- Finanças aliviam controlo orçamental a 54 entidades 

- Parlamento Europeu aprova limites às taxas dos pagamentos com cartão 

- Fechar a Parque Expo vai custar 110 milhões 

- Patrões e sindicatos negociaram aumentos salariais para 214 mil 

- Eurogrupo aponta riscos ao défice português 
 

Noticias ao Minuto 

- Habeas corpus : Dois pedidos de libertação imediata de Sócrates no Supremo Tribunal 

- INE : Volume de negócios na indústria caiu 4,4% em janeiro 

- Eurostat : Portugal em 6.º lugar na tabela de energia de fontes renováveis 

- Miguel Sousa Tavares : "Parece que pagamos impostos para respirar" 

- União Europeia : Ministro alemão diz que a austeridade acabou 
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 Observador 

- Ministro grego: “Se a Europa não ceder, será inundada por gregos e jihadistas” 

 

 

 

 

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 ) 

 

Exército - VISITA DE S.EXA O DIRETOR DE POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL DA REPÚBLICA  

DE MOÇAMBIQUE AO EXÉRCITO 

Força Aérea - Força Aérea na Futurália 

 

 

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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