
Noticias    

Diário de Noticias 

- Já este ano : Passos Coelho quer reduzir o défice para metade do previsto 

- Conselho de Ministros Extraórdinário: Ministros reunidos para aprovar medidas para 2015 

- OCDE: Taxa de emprego em Portugal sobe no 4º trimestre mas cai no conjunto de 2013 

- "PrimeiraCapital do Mundo Zero Desperdício"... : Movimento quer transformar Lisboa 

- Adriano Moreira - Os regionalismos 

- Pedro Tadeu - Os deputados têm medo de um reformado com 70 anos? 

- Mário Soares - Quadragésimo aniversário 

- DIREITOS E DEVERES : Portal sobre responde a quase mil perguntas de cidadãos 

 

Jornal de Noticias 

- Ministério da Saúde garante que não vai encerrar maternidades 

- Alfredo Leite - Barroso e o elogio da excelência fascista 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO337573.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3813359&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO337792.html
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3813358&seccao=Sul&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3812778&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3812932&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3812832&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3813385&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3812948
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3812902&opiniao=Alfredo%20Leite
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Novas medidas para reduzir défice discutidas à mesa do Conselho de Ministros 

- Há 18 partidos a concorrer às eleições europeias de Maio, o maior número de sempre 

- Centro de arbitragem fiscal recebe número recorde de processos contra o Estado 

- Eanes, Soares, Sampaio e Balsemão: o passado já não (n)os divide 

- José Vítor Malheiros - Actualização do salário mínimo é uma questão de decência 

- Reforma do Estado avança este mês mesmo sem os partidos da oposição 

 

Ionline 

- Governo pretende que o défice fique abaixo de 2% 

- Maioria altera diploma da ADSE e "vai ao encontro das preocupações do Presidente" 

- Estaleiros. Autarca diz que leilão de gruas e guindastes pode inviabilizar retoma 

- Maria Luís Albuquerque. Qualquer medida para evitar deflação é positiva 

- Nuno Ramos de Almeida - Dia de raiva 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/solucoes-para-reduzir-defice-discutidas-a-mesa-no-conselho-de-ministros-1632324
http://www.publico.pt/politica/noticia/ha-18-partidos-a-concorrer-as-eleicoes-europeias-de-maio-o-maior-numero-de-sempre-1632290
http://www.publico.pt/economia/noticia/arbitragem-tributaria-ja-recebeu-este-ano-mais-queixas-que-no-total-do-ano-passado-1632281
http://www.publico.pt/politica/noticia/eanes-soares-sampaio-e-balsemao-o-passado-ja-nao-nos-divide-1632297#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/actualizacao-do-salario-minimo-e-uma-questao-de-decencia-1632248
http://www.publico.pt/politica/noticia/reforma-do-estado-sem-propostas-calendario-ou-metodologia-definida-1632217
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-pretende-defice-fique-abaixo-2/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/maioria-altera-diploma-da-adse-vai-ao-encontro-das-preocupacoes-presidente/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estaleiros-autarca-diz-leilao-gruas-guindastes-pode-inviabilizar-retoma/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/maria-luis-albuquerque-qualquer-medida-evitar-deflacao-positiva/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/dia-raiva/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Expresso 

- Passos quer voltar a ser o bom aluno do défice 

- Felipe González - "Portugal e Espanha vão continuar mal neste ano e no próximo. E talvez  

no seguinte" 

- Salário mínimo mais baixo do que em 1974 

- "Uma Constituição tem de se fazer com o povo e não com o FMI" 

 

 

Diário Económico 

- Lisboa é a região com taxa de desemprego mais elevada em Portugal (act.) 

- Contas bancárias penhoradas por dívidas somam 115 milhões de euros 

- Lei das pensões com pai incógnito 

- Um triste teatro político à volta da reforma do Estado 

- Insolvências em Portugal atingem um máximo de sete anos no primeiro trimestre 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/lisboa-e-a-regiao-com-taxa-de-desemprego-mais-elevada-em-portugal-act_191249.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contas-bancarias-penhoradas-por-dividas-somam-115-milhoes-de-euros_191212.html
http://economico.sapo.pt/noticias/lei-das-pensoes-com-pai-incognito_191235.html
http://economico.sapo.pt/noticias/um-triste-teatro-politico-a-volta-da-reforma-do-estado_191234.html
http://economico.sapo.pt/noticias/insolvencias-em-portugal-atingem-um-maximo-de-sete-anos-no-primeiro-trimestre_191210.html
http://expresso.sapo.pt/passos-quer-voltar-a-ser-o-bom-aluno-do-defice=f865630
http://expresso.sapo.pt/portugal-e-espanha-vao-continuar-mal-neste-ano-e-no-proximo-e-talvez-no-seguinte=f865571
http://expresso.sapo.pt/salario-minimo-mais-baixo-do-que-em-1974=f865546
http://expresso.sapo.pt/uma-constituicao-tem-de-se-fazer-com-o-povo-e-nao-com-o-fmi=f865562
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - RENDIÇÃO DO NAVIO PATRULHA NA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 

Marinha – Mergulhador desaparecido nas Piscinas da Feteira – Ilha de S. Miguel  

Marinha – Evacuação Médica de um Tripulante do Navio Mercante “Lady Christina” 

Marinha – Ministro da Defesa Nacional visita Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval. 

Exército – Protocolo de Colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das  

Florestas 

Força Aérea - O primeiro voo do Epsilon na Força Aérea Portuguesa 

Força Aérea - Força Aérea participa no Obangame Express 2014 

Força Aérea - Resgate aeromédico de tripulante do Navio LADY CHRISTINA 

 

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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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Rendicao-do-navio-patrulha-na-Regiao-Autonoma-da-Madeira.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mergulhador-desaparecido-nas-piscinas-da-Feteira-Ilha-de-S-Miguel.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-Lady-Christina.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Ministro-da-Defesa-Nacional-visita-Centro-Integrado-de-Treino-e-Avaliacao-Naval.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PROTOCOLODECOLABORA%C3%87%C3%83OCOMOINSTITUTODACONSERVA%C3%87%C3%83ODANATUREZAEDASFLORESTAS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-555-o-primeiro-voo-do-epsilon-na-forca-aerea-portuguesa
http://www.emfa.pt/www/noticia-553-forca-aerea-participa-no-obangame-express-2014
http://www.emfa.pt/www/noticia-554-resgate-aeromedico-de-tripulante-do-navio-lady-christina
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/0415/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



