
Noticias    

Diário de Noticias 

- Bastonária reúne advogados para 'chumbar' estatutos 

- Sérgio Figueiredo - Os filhos de Hércules 

- Pedro marques Lopes - Da vergonha e do medo 

 

Correio da Manhã 

- Nova G3 custa 41 milhões 

- Armando Esteves Pereira - A má-fé do Fisco 

- César Nogueira - Caça às bruxas 

- José Rodrigues - O cinismo ibérico 

- Paulo Morais - Roleta lusa 

 

Jornal de Noticias 

- Há 15 candidatos com qualificações para comprar o Novo Banco 

- Ministro alemão lamenta que gregos tenham eleito governo "irresponsável" 

- Nobel da Literatura considera que III Guerra Mundial já começou 

- Autoridades italianas recolhem 2164 imigrantes ilegais provenientes da Líbia 

- Banco Central Europeu teme efeito da "fadiga das reformas" em Portugal 

- Rafael Barbosa - Diz o roto ao esfarrapado 

- José Mendes - Descentralização ou embuste? 
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Público 

- António Correia de Campos - Os gregos 

- Estado paga quase 50 mil refeições por dia a famílias carenciadas 

 

Ionline 

- Carta de condução. Governo quer mudar regras ainda este ano 

- Partidos tiram poder de fiscalização das subvenções ao Tribunal de Contas 

- SEF desconhece intenção de inspectores travarem vistos gold 

- CTT sobem preços em média 2,3% a partir de Março 

- Maria Helena Magalhães - A maratona não explica todo o tempo, senhores! 

 

Expresso 

- Grécia e Europa voltam a tentar. A semântica vai ser relevante 

- Marcelo diz que Cavaco e Passos tiveram "azares" a falar sobre a Grécia 

- Mais de dois mil migrantes resgatados pela marinha italiana 

- Bancada do PS convidada a 'aplaudir' Rio 

- Paulo Morais testa novo partido 

- Diogo Agostinho - A Europa a ver navios 

  

Diário Económico 

- Turismo cresceu mais de 10% com contributo da França, Espanha e Brasil 

- “Opinião pública considera que nível de desigualdade é aceitável” 

- Nuno Cunha Rolo - Sinais, sinais, sinais 
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Diário Económico (cont.) 

- Economista-chefe do BCE constata algumas "reformas suspensas" em Portugal 

- Fábricas da Embraer em Évora vão aumentar número de trabalhadores em 30% 

- Grécia e Alemanha divergem sobre possibilidade de acordo 

- Passos Coelho corre o risco de ir a eleições sem reduzir a dívida 

 

Noticias ao Minuto 
- Forças Armadas : Governo está "em guerra" com militares, dizem oficiais 

- Março : Segundo contingente de militares portugueses parte para o Mali 

- Rui Machete : Preocupação "aumenta" com avanço do Estado Islâmico 

- 2014 : Portugal com 5.º maior défice no comércio mundial de mercadorias 

- Embraer : Compra dos KC-390 por Portugal seria "muito relevante" 

 

Observador 

- Yanis Varoufakis: “Não estamos a fazer bluff” 

- Há pistas misteriosas sobre os clientes portugueses do HSBC 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

AOFA – Comunicado Oficial - ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES (ADM)  

- PROJECTO DL APROVADO EM CONSELHO DE MINISTROS CÔNJUGES 

PROTOCOLADOS 
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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 - CEMGFA visita BA5 e condecora militares da 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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Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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