
Noticias    

Diário de Noticias 

- Chefe militar antecipou reforma para evitar cortes 

- UCRÂNIA : FMI diz que ajuda técnica pode estar para breve 

- NOVA MEDIDA : CGD cobra comissões nas transferências pela Internet 

- Baptista Bastos - O concílio do Coliseu 

 

Correio da Manhã 

- Carnaval deixa Governo isolado 

 

Jornal de Noticias 

- Cavaco reconhece que programa de ajustamento tem sido mais duro do que se antecipava 

- PCP diz que Governo fez "batota fiscal" sobre execução orçamental de janeiro 

- Diretora-geral do FMI diz que a desigualdade económica é um dos "flagelos" mundiais 

 

Publico 
- Mais 10% de impostos conduzem a excedente orçamental em Janeiro 

- Santana Castilho - Os coelhos que Crato tira da cartola são passos eleitorais 

- Bruxelas afasta risco imediato de deflação na Europa 

- Governo espanhol isenta de IRS os rendimentos até 12 mil euros anuais 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3707396
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3707485&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3706817&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3707347&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/carnaval-deixa-governo-isolado
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3707539&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3707342
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3707491
http://www.publico.pt/economia/noticia/mais-10-de-impostos-conduzem-a-excedente-orcamental-em-janeiro-1626159
http://www.publico.pt/politica/noticia/os-coelhos-que-crato-tira-da-cartola-sao-passos-eleitorais-1626140
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-afasta-risco-imediato-de-deflacao-na-europa-1626214
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-espanhol-isenta-de-irs-os-rendimentos-ate-12-mil-euros-anuais-1626123
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Estudo. Filhos e netos tiram bens a 160 mil idosos 

- PSP. Comandante proíbe polícias de dizerem ao telefone que não têm meios disponíveis 

- Impostos. Governo cobra quase 100 milhões de euros por dia 

- BdP contratou consultora para ajudar nos testes à banca por 483 mil euros 

- Cirurgias à próstata indevidamente cobradas a subsistemas de saúde 

- Exportações. Governo insiste em só olhar para um peso da balança 

- Lista de 750 contratos "suspeitos" foi reduzida para 50 

- Pedro Braz Teixeira - Austeridade até 2016 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - A prostituição política portuguesa 

- Economia portuguesa vulnerável ao fator externo, diz Bruxelas 

- Estado teve excedente de 638,7 milhões em janeiro 

- PS reúne-se com a troika esta quarta-feira 

- Buscas no Hospital Militar por suspeitas de corrupção 

- Bruxelas prevê taxa de desemprego de 16,8% em 2014 

 

Diário Económico 

- Cavaco : Idade da reforma dos funcionários públicos aumenta para 66 anos 

- Governo entrega ‘draft’ do novo QREN para as regiões sem as ouvir 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/estudo-filhos-netos-tiram-bens-160-mil-idosos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psp-comandante-proibe-policias-dizerem-ao-telefone-nao-tem-meios-disponiveis/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/impostos-governo-cobra-quase-100-milhoes-euros-dia/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bdp-contratou-consultora-ajudar-nos-testes-banca-483-mil-euros-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/buscas-cirurgias-prostata-indevidamente-cobradas-subsistemas-saude/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/exportacoes-governo-insiste-so-olhar-peso-da-balanca/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/lista-750-contratos-suspeitos-foi-reduzida-50
http://www.ionline.pt/iopiniao/austeridade-2016/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/a-prostituicao-politica-portuguesa=f857996
http://expresso.sapo.pt/economia-portuguesa-vulneravel-ao-fator-externo-diz-bruxelas=f858049
http://expresso.sapo.pt/estado-teve-excedente-de-6387-milhoes-em-janeiro=f857977
http://expresso.sapo.pt/ps-reune-se-com-a-troika-esta-quarta-feira=f858050
http://expresso.sapo.pt/buscas-no-hospital-militar-por-suspeitas-de-corrupcao=f857928
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-preve-taxa-de-desemprego-de-168-em-2014=f857927
http://economico.sapo.pt/noticias/idade-da-reforma-dos-funcionarios-publicos-aumenta-para-66-anos_187996.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-entrega-draft-do-novo-qren-para-as-regioes-sem-as-ouvir_187960.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- UCRÂNIA : Ministro do Interior interino dissolve polícia de choque 

 

Diabo 

- Antigos combatentes em marcha contra os cortes (*) 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Serafim Pinheiro - TUDO FICARÁ PIOR DO QUE DANTES 
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http://www.destak.pt/artigo/188290-ministro-do-interior-interino-dissolve-policia-de-choque
http://www.aofa.pt/artigos/Serafim_Pinheiro_Tudo_ficara_pior_do_que_antes.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Evacuação médica de um tripulante do navio mercante CHL INNOVATOR 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NATO: EXERCÍCIO DE GUERRA SUBMARINA 

 

 

 

 

 

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   
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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-CHL-INNOVATOR.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/637
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/0226/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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