
Noticias    

Diário de Noticias 

- ORDEM DOS ADVOGADOS : Bastonária faz apelo para travar fecho de tribunais 

- EXECUTIVO CONFIRMA : Governo estuda fusão entre Refer e Estradas de Portugal 

- José Manuel Pureza - A divergência insanável 

- André Macedo - Venha a dolorosa 

- DEFESA : Governo integra serviços civis nas Forças Armadas 

- ATÉ 6 DE ABRIL : Exposição do Prado no Museu de Arte Antiga prolongada 

 

Jornal de Noticias 

- Mais de metade dos jovens trabalhadores do distrito de Lisboa são precários 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Portugal, a Europa e o Atlântico 

 

Publico 

- "Onde o privado tem de ter a primazia é no turismo de saúde", diz Álvaro Beleza 

- Oposição diz que aumento dos descontos para a ADSE é um novo imposto 

- Livre é o mais recente partido político e já pode concorrer às europeias 

- UE realiza alteração estatística que pode reduzir pressão para a austeridade 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3770394&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3769872&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3769899&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3768028&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3769807&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3769839&seccao=Artes%20Pl%E1sticas&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3770577&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3770114&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/politica/noticia/onde-o-privado-tem-de-ter-a-primazia-e-no-turismo-de-saude-1629093
http://www.publico.pt/economia/noticia/oposicao-diz-que-aumento-dos-descontos-para-a-adse-e-um-novo-imposto-1629092
http://www.publico.pt/politica/noticia/livre-recebe-luz-verde-do-tribunal-constitucional-e-ja-pode-concorrer-as-europeias-1629044
http://www.publico.pt/economia/noticia/ue-realiza-alteracao-estatistica-que-pode-reduzir-pressao-para-a-austeridade-1629108
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- PS admite que não será possível repor pensões e salários cortados 

- Ana Sofia Fonseca escreveu sobre as capitãs de Abril 

- Terminal no Barreiro terá impacto negativo "muito significativo" 

- Ferreira Leite. "Reunião entre PM e Seguro foi uma coreografia arranjada para a Europa-  

ver" 

- União bancária. Parlamento e Conselho de acordo. Falta o resto... 

- Eduardo Oliveira Silva - O manifesto-bola de neve 

- Isabelle Oliveira - Ser falante da língua portuguesa: um valor seguro! 

- José Diogo Madeira – Business 

 

Expresso 

- PS e coligação chegam a acordo sobre inquérito aos submarinos 

- Daniel Oliveira - Funcionários públicos: o mealheiro de Passos Coelho 

- Sargentos acusam Governo de "embuste" com fundo de pensões 

 

Diario Económico 

- UE fecha acordo para salvar bancos antes das europeias 

- Bruno Proença – Vergonha 

- Carlos Leone - ‘Briefing’ do futuro 

- Vera Gouveia Barros - 1001 noites 
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http://expresso.sapo.pt/funcionarios-publicos-o-mealheiro-de-passos-coelho=f861766
http://expresso.sapo.pt/sargentos-acusam-governo-de-embuste-com-fundo-de-pensoes=f861704
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http://economico.sapo.pt/noticias/vergonha_189521.html
http://economico.sapo.pt/noticias/briefing-do-futuro_189510.html
http://economico.sapo.pt/noticias/1001-noites_189511.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- Juros da dívida de Portugal a cinco e dez anos a descer para mínimos da primavera de 2010 

- LITERATURA : Irene Pimentel destaca poder dos militares e da Igreja durante a ditadura 

- INQUÉRITO : Maioria dos portugueses acorda cansados 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Coronel Manuel Cracel (Presidente do Conselho Nacional da AOFA) – Entrevista à TVI 24 (15  

de Março de 2014) 
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http://www.destak.pt/artigo/190177-juros-da-divida-de-portugal-a-cinco-e-dez-anos-a-descer-para-minimos-da-primavera-de-2010
http://www.destak.pt/artigo/190120-irene-pimentel-destaca-poder-dos-militares-e-da-igreja-durante-a-ditadura
http://www.destak.pt/artigo/190141-maioria-dos-portugueses-acorda-cansados
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - BIBLIOTECA DIGITAL DO EXÉRCITO 

Força Aérea - Presidente da Câmara de Sintra visita complexo da Força Aérea no concelho 

Força Aérea - Acreditação do Laboratório de Psicometria Informatizada do CPSIFA 

 

 

 

 

 

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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