
Noticias    

Diário de Noticias 

- UCRÂNIA : Kiev vai retirar todas as suas tropas da Crimeia 

- BANCA : Espanha multa BES em mais de um milhão de euros 

- COMENTÁRIO NA RTP : Sócrates irrita-se: "Não vinha preparado para isto" 

- PÓS-TROIKA EM DEBATE : Passos abre Jornadas Parlamentares do PSD em Viseu 

- LEI POR REGULAMENTAR : Só 10% dos doentes têm acesso a cuidados paliativos 

- Pedro Marques Lopes - A prescrição da democracia 

- Leonídio Paulo Ferreira - Mini Guerra Fria para animar venda de armas 

 

Correio da Manhã 

- Via do Infante - 20% circula sem pagar portagens 

- Força Aérea: ‘Para que os outros vivam’ é o lema da esquadra A Esquadra 751 orgulha-se  

de não deixar ninguém para trás 

 

Jornal de Noticias 

- Extrema-direita com forte crescimento nas eleições francesas 

- Forças Armadas pedem verificação da legalidade do fim do fundo de pensões 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3774700&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3774706
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3774270&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3774614&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3774620&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3773316&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3774288&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/20-circula-sem-pagar-portagens
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/a-esquadra-751-orgulha-se-de-nao-deixar-ninguem-para-tras
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3774277&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3773639&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Sistemas de saúde dos militares e polícias com défice de 60 milhões 

- Governo já atribuiu 772 vistos gold, dos quais 612 a chineses 

- Lars Peter Hansen: “Os políticos preferem ouvir economistas demasiado confiantes” 

- Manuel Carvalho - Vem aí o despedimento ilegal e barato 

- Rui Tavares - A Europa e o refascismo 

- Para cada 50 pedidos de emprego há apenas uma oferta de trabalho 

- Empresas nacionais perderam 61 mil milhões desde o início da crise 

- Ministro da Defesa garante que Forças Armadas não vão perder competências (*) 

 

Ionline 

- Novo banco público. Três membros da comissão instaladora ganham meio milhão de euros  

por ano 

- Sistema SIRESP gastou 8,4 milhões de euros ao Estado desde 2009 

- Manifestação em Madrid levou à detenção de 24 pessoas 

- "The Economist" alerta para vulnerabilidades da economia nacional 

- Ana Sá Lopes - Sai um banco público para cidadão pagar 

- Tomás Vasques - Convergências perigosas 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/sistemas-de-saude-dos-militares-e-policias-com-defice-de-60-milhoes--1629428
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sef-1629438
http://www.publico.pt/economia/noticia/lars-hansen-os-politicos-preferem-ouvir-economistas-demasiado-confiantes-1629401
http://www.publico.pt/economia/noticia/vem-ai-o-despedimento-ilegal-e-barato-1629299
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-europa-e-o-refascismo-1629449
http://www.publico.pt/economia/noticia/para-cada-50-pedidos-de-emprego-ha-apenas-uma-oferta-de-trabalho-1629322
http://www.publico.pt/economia/noticia/empresas-nacionais-perderam-61-mil-milhoes-desde-o-inicio-da-crise-1629274
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novo-banco-publico-tres-membros-da-comissao-instaladora-ganham-meio-milhao-euros-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/sistema-siresp-gastou-84-milhoes-euros-ao-estado-2009-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/manifestacao-madrid-levou-detencao-24-pessoas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/the-economist-alerta-vulnerabilidades-da-economia-nacional
http://www.ionline.pt/iopiniao/sai-banco-publico-cidadao-pagar/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/convergencias-perigosas/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- O manifesto português "pode ser um gatilho para a mudança na Europa" 

- Extrema-direita francesa prepara vitória nas europeias 

- Daniel Oliveira - Sondagem/Europeias: tudo na mesma como a lesma 

- "Quem não votar é cúmplice da política do Governo" 

 

Diario Económico 

- Marcelo revela que Portugal sairá à irlandesa 

- Segurança : Governo duplica subsídio de fardamento da PSP e GNR 

- Ministra das Finanças “vende” viragem de Portugal 

- Bruno Faria Lopes - Portugal e “os estrangeiros” 

- Luís Toscano - Inversão realista 

- Paulo Ferreira - A cegueira na Justiça 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

24-03-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/o-manifesto-portugues-pode-ser-um-gatilho-para-a-mudanca-na-europa=f862208
http://expresso.sapo.pt/extrema-direita-francesa-prepara-vitoria-nas-europeias=f862196
http://expresso.sapo.pt/sondagemeuropeias-tudo-na-mesma-como-a-lesma=f862156
http://expresso.sapo.pt/quem-nao-votar-e-cumplice-da-politica-do-governo=f862106
http://economico.sapo.pt/noticias/marcelo-revela-que-portugal-saira-a-irlandesa_189645.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-duplica-subsidio-de-fardamento-da-psp-e-gnr_189647.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ministra-das-financas-vende-viragem-de-portugal_189627.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-os-estrangeiros_189630.html
http://economico.sapo.pt/noticias/inversao-realista_189598.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-cegueira-na-justica_189597.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS EM AÇÃO DE APOIO À POPULAÇÃO DA ILHA BRAVA  

NA REPÚBLICA DE CABO VERDE 

Força Aérea - C-295M em Porto Santo faz três missões em cerca de 36 horas 

Força Aérea - Cerimónia do Dia do Campo de Tiro – 110.º Aniversário 

 

 

 

 

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 

24-03-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Fragata-Bartolomeu-Dias-em-acao-de-apoio-a-populacao-da-ilha-Brava-na-Republica-de-Cabo-Verde.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-521-c-295m-em-porto-santo-faz-tres-missoes-em-cerca-de-36-horas
http://www.emfa.pt/www/noticia-522-cerimonia-do-dia-do-campo-de-tiro-110-aniversario
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/0324/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 




