
Noticias    

Diário de Noticias 

- Nuno Saraiva - Da indignidade, da vergonha e da humilhação 

- Base de dados Pordata, que hoje faz cinco anos, já teve mais de 25 milhões de  

visualizações 

 - ‘Birdman' ganha o Óscar de Melhor Filme e é o grande vencedor da noite 

 

Correio da Manhã 

- Governo grego espera que subida do salário mínimo impulsione a economia 

- Francisco Moita Flores - (in)Dignidade 

- José Rodrigues - Do roto para o nu... 

 

Jornal de Noticias 

- Reformas podem garantir a Atenas sete mil milhões de euros 

- "Foi errado fazer declaração ostensiva contra interesses gregos" (Vídeo) 

- José Mendes - Em que ficamos? 

- Azeredo Lopes - Valha-nos Deus, se tiver paciência 

 

Público 

- Editorial – Os Marginalizados da Requalificação 

- Câmara de Lisboa prepara-se para facilitar a vida a grandes promotores imobiliários 

- Oito milhões de euros afastam Portugal da Expo Universal de Milão 

- Governo grego propõe ao Eurogrupo combate à evasão fiscal e à corrupção 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4414040&seccao=Nuno%20Saraiva&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/governo-grego-propoe-ao-eurogrupo-combate-a-evasao-fiscal-e-a-corrupcao-1686950?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- “Portugal devia estar a preparar, há muito tempo, uma saída ordenada do Euro” 

- Álvaro Vasconcelos - Grécia: a revolta democrática europeia 

- Conselheiro nacional do CDS arrasa Governo e Cavaco 

- José Pacheco Pereira – Volatilidade 

- São José Almeida - Com uma década de atraso 

 

Ionline 

- Desde o euro só três países aumentaram menos o salário mínimo do que Portugal 

- António Luís Marinho – Dignidade 

 

Expresso 

- Diogo Agostinho - A boa e a má moeda 

- Atenas vai criar comissão para pedir reparações de guerra à Alemanha 

- Paulo Portas apresenta alterações à lei dos vistos gold 

- O telefonema de Spínola para Soares no mês em que Portugal podia ter tido um primeiro- 

ministro sem gravata 

 

Diário Económico 

- CMVM sem poderes para obrigar Novo Banco a pagar papel comercial 

- Primeiro-ministro diz que Portugal teve atitude construtiva no Eurogrupo 

- Teixeira dos Santos e Azevedo Pereira não se entendem sobre lista do HSBC 
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Noticias ao Minuto 

- AOFA : Militares: 12 mil cônjuges correm risco de perder assistência médica 

- Nuno Garoupa : Portugal caso de sucesso? Só para troika não assumir fracasso 

- Ministério Público : Sócrates é ouvido hoje no inquérito por violação do segredo de justiça 

 

Observador 

- Juros de Portugal a caminho dos 2% a 10 anos 

- Crónica das ofensivas espanholas na banca portuguesa 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Nota Informativa Conjunta das APM - INFORMAÇÃO SOBRE O PROJECTO DE DIPLOMA QUE 

IMPÕE DESCONTO RELACIONADO COM CÔNJUGES 
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http://www.noticiasaominuto.pt/pais/351194/militares-12-mil-conjuges-correm-risco-de-perder-assistencia-medica
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/351358/portugal-caso-de-sucesso-so-para-troika-nao-assumir-fracasso
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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 ) 

 

Marinha - AUTORIDADE MARÍTIMA REALIZA BUSCAS NO TEJO 

Marinha - NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO DE RECREIO BUXA E ESTIKA EM ALBUFEIRA 

Marinha - EXPOSIÇÃO “O CÉU VISTO DA TERRA” 

Força Aérea - Real Thaw 2015 

 

 

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/Autoridade-Maritima-realiza-buscas-no-Tejo.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Naufragio-da-embarcacao-de-recreio-BUXA-E-ESTIKA-em-Albufeira.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Exposicao-O-Ceu-visto-da-Terra.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-779-real-thaw-2015
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0223/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



