
Noticias    

Diário de Noticias 

- UCRÂNIA : Forças pró-russas ocupam base naval na Crimeia 

- Passos anuncia mudança estrutural na economia do País 

- MINISTRO DA DEFESA : Militares beneficiam de "discriminação positiva justificada" 

- EUROPEAN SOCIAL SURVEY : Portugueses não confiam nas instituições políticas 

- Viriato Soromenho Marques - A coragem do consenso 

- Baptista Bastos - Os dois do nosso drama 

- Reduções de horário e contratos suspensos sobem 89% em 3 meses 

- Cartas - O ex-CEMGFA e a lei (*) 

- Relíquia da II Guerra no Museu Militar (*) 

 

Correio da Manhã 

- Portugal recompra apenas 50 milhões de euros de dívida 

 

Jornal de Noticias 

- Silva Peneda discorda do sucesso do programa de ajustamento 

- Anexação da Crimeia não será reconhecida pela NATO 

- Miguel Cadilhe - O Estado regrado e o prefácio do Presidente 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3766276&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3765900
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3765436&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3762121&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3765926&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3765942&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO331087.html?page=0
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/portugal-recompra-apenas-50-milhoes-de-euros-de-divida
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3765689&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3766252&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3765930&opiniao=Miguel%20Cadilhe
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Impacto das rescisões por mútuo acordo no Estado continua por conhecer 

- IRS será “simplificado” mas Governo não se compromete a descer imposto 

- Passos quer Europa mais empenhada na união bancária e no mercado único 

- Impacto pleno das políticas de austeridade apenas se sente anos mais tarde, alerta OCDE 

- Bancos recusaram 78% dos pedidos do regime extraordinário no crédito à habitação 

- Tribunal Constitucional alemão dá luz verde ao fundo de socorro do euro 

 

Ionline 

- Merkel diz que há consenso PS/governo em Portugal 

- Ministro contrata Vieira de Almeida por 20 dias e paga 24 mil euros 

- Valorsul em greve. Câmara de Lisboa não sabe o que fazer ao lixo 

- Reformados e pensionistas exigem mais informação sobre pensões 

- Hot Clube de Portugal celebra 66 anos com disco gravado por "veteranos" do jazz 

- Presidenciais. Santana já admite ser candidato, apesar de "não ser rico" 

- Carlos Moreno - Sol de Inverno 

- Eduardo Oliveira Silva - Nota positiva em Berlim 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/tres-meses-depois-ainda-nao-se-conhece-balanco-final-das-rescisoes-no-estado-1628762
http://www.publico.pt/economia/noticia/irs-sera-simplificado-mas-governo-nao-se-compromete-a-descer-imposto-1628810
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-quer-europa-mais-empenhada-na-uniao-bancaria-e-no-mercado-unico-1628816
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/impacto-pleno-das-politicas-de-austeridade-apenas-se-sente-anos-mais-tarde-alerta-ocde-1628714
http://www.publico.pt/economia/noticia/bancos-recusaram-78-dos-pedidos-do-regime-extraordinario-para-o-credito-a-habitacao-1628781
http://www.publico.pt/economia/noticia/tribunal-constitucional-alemao-da-luz-verde-ao-fundo-de-socorro-do-euro-1628709
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/merkel-diz-ha-consenso-psgoverno-portugal/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ministro-contrata-vieira-almeida-20-dias-paga-24-mil-euros/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/valorsul-greve-camara-lisboa-nao-sabe-fazer-ao-lixo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/reformados-pensionistas-exigem-mais-informacao-sobre-pensoes
http://www.ionline.pt/artigos/mais-musica/hot-clube-portugal-celebra-66-anos-disco-gravado-veteranos-jazz
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/presidenciais-santana-ja-admite-ser-candidato-apesar-nao-ser-rico/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sol-inverno/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/nota-positiva-berlim/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Uruguai pretende comprar dois Aviocar a Portugal 

- Para que outros vivam 

- Conheça os 34 aviões que o Governo pôs à venda 

- Força Aérea contesta reforma de ex-chefe das Forças Armadas 

- Daniel Oliveira - Consensos: quem pede encenação, tem encenação 

- Macedo recusa entregar relatório da invasão das escadarias 

- A entrevista de oito horas de Medeiros Ferreira ao Expresso 

 

Diario Económico 

- Comissão cautelosa sobre descida de IRS 

- Adiar limitações aos prémios pode ser uma "prenda" para os banqueiros 

- Portugal mantém autonomia sobre espaço aéreo dos Açores 

- António Costa - Uma mão cheia de nada 

- Ricardo Arroja - O tiro no porta-aviões 

- Sandro Mendonça - As marionetes de Merkel 

 

Destak 

- Portugal e Chipre com únicas descidas da UE no custo da mão-de-obra no 4.º trimestre  

2013 

- Belas-Artes abre portas ao público 
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http://expresso.sapo.pt/uruguai-pretende-comprar-dois-aviocar-a-portugal=f861198
http://expresso.sapo.pt/para-que-outros-vivam=f861176
http://expresso.sapo.pt/conheca-os-34-avioes-que-o-governo-pos-a-venda=f860839
http://expresso.sapo.pt/forca-aerea-contesta-reforma-de-ex-chefe-das-forcas-armadas=f861401
http://expresso.sapo.pt/consensos-quem-pede-encenacao-tem-encenacao=f861423
http://expresso.sapo.pt/macedo-recusa-entregar-relatorio-da-invasao-das-escadarias=f861407
http://expresso.sapo.pt/a-entrevista-de-oito-horas-de-medeiros-ferreira-ao-expresso=f861355
http://economico.sapo.pt/noticias/comissao-cautelosa-sobre-descida-de-irs_189351.html
http://economico.sapo.pt/noticias/adiar-limitacoes-aos-premios-pode-ser-uma-prenda-para-os-banqueiros_189365.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-mantem-autonomia-sobre-espaco-aereo-dos-acores_189337.html
http://economico.sapo.pt/noticias/uma-mao-cheia-de-nada_189359.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-tiro-no-portaavioes_189324.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-marionetes-de-merkel_189325.html
http://www.destak.pt/artigo/190001-portugal-e-chipre-com-unicas-descidas-da-ue-no-custo-da-mao-de-obra-no-4.-trimestre-2013
http://www.destak.pt/artigo/189925-belas-artes-abre-portas-ao-publico
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Jornal de Negócios 

- Ministro defende a promoção de mais de quatro mil militares (*) 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MERGULHADORES DA MARINHA INATIVAM ENGENHO EXPLOSIVO NA ILHA DA  

CULATRA – OLHÃO 

Força Aérea - Lançamento do Livro "O Voo do Falcão", Tenente-General Cruz 

Força Aérea - Força Aérea em exercício multinacional em Cabo Verde 

 

 

 

 

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 

19-03-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mergulhadores-da-Marinha-inativam-engenho-explosivo-na-Ilha-da-Culatra-Olhao.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-518-lancamento-do-livro-quot-o-voo-do-falcao-quot-tenente-general-cruz
http://www.emfa.pt/www/noticia-517-forca-aerea-em-exercicio-multinacional-em-cabo-verde
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/0319/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 




