


Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco arquiva petição que pede demissão de Passos 

- Ulrich desmente Gaspar. Presidente do BPI diz que avisou antigo ministro sobre problemas  

no BES 

- FMI pede melhores gestores em Portugal 

- Quase 200 pessoas devem mais de um milhão de euros ao fisco 

- Pedro Tadeu - António Costa é mesmo peixe que morre pela boca 

- Viriato Soromenho Marques - De Huntington ao Vaticano 

 

Correio da Manhã 

- Armando Esteves Pereira - Os PPR das PPP 

- Joana Amaral Dias - Very imbecil País 

- Almeida Henriques - O desafio nº 1 

- Fernanda Cachão - VEM para onde? 

 

Jornal de Noticias 

- Taxa de emprego em Portugal com maior queda da Europa 

- Zona Euro "fará tudo para manter a Grécia" 

- David Pontes - Um ano de vira 

- André Damas Leite - Passos e as 40 contribuições 

- Miguel Guedes - Realidade em Riade 
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http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4457448&opiniao=Convidados
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4457449&opiniao=Miguel%20Guedes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Cavaco “vende” Portugal como país com mão-de-obra “qualificada e flexível” 

- BE insiste no travão às penhoras à habitação com Passos na mira 

- Crise afectou direitos fundamentais em Portugal 

- Dilma Rousseff contesta críticas: “a corrupção não nasceu hoje” 

- Para que podem servir os vistos gold na Cultura? 

- José Vítor Malheiros - Um apelo à justiça popular para caçar o voto 
 

Ionline 

- Juiz justifica a não libertação de Sócrates 

- Bernardino Soares ao i. “Portugal deve preparar-se para a saída do Euro" 

- BES. Passos Coelho remete todas as responsabilidades para Carlos Costa 

- Governo oferece 2700 euros por mês a médicos espanhóis 

- Netanyahu garante que se for eleito não vai dar hipótese à criação do estado palestiniano 

- Luís Osório - Bactérias da democracia 

- Miguel Romão - A tal lista 

- Luís Menezes Leitão - O programa VEM 

- António Cluny - Uma mudança necessária 

 

Expresso 

- "Por vezes a democracia escolhe pessoas que não prestam", diz Miguel Cadilhe 

- Barroso, Arnaut e mais 66 são dispensados de testemunhar sobre o BES 

- Passos. "O FMI não me dá dores de cabeça" 
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Expresso (cont.) 

-Maria Luís defende Plano Juncker se "todos sem exceção" fizerem reformas 

- É Bar Aberto (*) 

 

Diário Económico 

- Função Pública: Lista de suplementos retirada do site 

- Ulrich: "Troika mandou-me calar quando falei do BES" 

- Espanha à beira de cobrar para emitir dívida 

- Eurostat confirma quebra de 0,3% nos preços em Fevereiro 

- Bruxelas avisa que espera “reformas ambiciosas” 

- Defesa de Sócrates admite novas acções 

- Estado assume 8,5 mil milhões de dívida das transportadoras 

 

Noticias ao Minuto 

- AT : PGR recolhe informação sobre lista de contribuintes 'VIP' 

- Ulrich : "Votei Passos Coelho e provavelmente voto outra vez" 

- Despesa : Preço dos combustíveis sobe pela oitava semana consecutiva 

- Historiador : Sugerida investigação sobre memória da guerra colonial 

 

Observador 
- Cavaco Silva aponta 2014 como “um ano de viragem” 

- Privatizações aceleram. Governo quer decidir TAP, Carris Metro, CP Carga e Emef até agosto 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Coronel Barroca Monteiro - "MDN: Um Adamastor na Marinha" 

Capitão-de-Fragata Neto Simões – “Portugal na Europa” 
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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 ) 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES INTEGRAM NOVA 

MISSÃO DA NATO NO AFEGANISTÃO 

 

 

 

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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