
Noticias    

Diário de Noticias 

- Novos factos atrasam decisão sobre prisão de José Sócrates 

- Só um quarto dos portugueses mudou a alimentação para reduzir consumo de sal 

- Depois da ignóbil chinesice de Costa, abandono o PS, e é já" 

- Benfica pode ficar isento de 4,6 milhões de euros de taxas 

- Devolução de cortes salariais pode estar mal orçamentada 

- Viriato Soromenho Marques - Em nosso poder 

- Ex-ministro das Finanças grego começou a ser julgado 

 

Correio da Manhã 

- Centenas de bombeiros em manifestação 

- Morre em maca nas urgências 

- Greve ameaça parar bombeiros 

- Portugal sob vigilância por parte de Bruxelas 

 

Jornal de Noticias 

- Líder da Assembleia Municipal defende chumbo de isenção de taxas ao Benfica 

- Fundador do PS anuncia saída por causa de "chinesice" de António Costa 

- Bruxelas estima que desemprego vai continuar elevado em Portugal 

- Alunos, pais e professores concentrados à porta do Conservatório de Música de Lisboa 
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Público 

- Ex-fumadores podem vir a receber dinheiro gasto com fármacos para deixar tabaco 

- Helena Roseta diz que isenção de taxas ao Benfica ascende a 4,6 milhões 

- Universidades vêem vantagens em diferenciar acesso ao ensino superior 

- Costa diz que o país está numa “situação diferente” do que estava há quatro anos 

- Negócio do jogo legal gerou mais de 2000 milhões de euros em 2014 

- Bruxelas vigia Portugal devido a “desequilíbrios macroeconómicos excessivos” 

- Bastonária paga na mesma moeda e pede ao MP que chame Joana Marques Vidal a depor 

 

Ionline 

- Grécia. Todos os compromissos de Varoufakis com a Europa 

- Costa diz que o país evoluiu face a 2011, mas por "sentido de Estado" 

- António Costa sem “menor dúvida jurídica” sobre isenção de taxas ao Benfica 

 

Expresso 

- PS explica declarações polémicas de Costa: falou com "sentido de Estado" 

- Portugal, novamente o mau aluno? 

- Varoufakis. Queda do governo grego só beneficia "nacionalistas, racistas e os que 

alimentam o ódio" 

- O que sabia Zeinal Bava sobre o investimento fatal da PT na Rioforte? 

- Procuradora. As preocupações com o caso Sócrates e as explicações sobre Soares 
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Diário Económico 

- Juro implícito das obrigações a dez anos abaixo de 2% pela primeira vez 

- Altice já está na PT Portugal para assumir controlo da empresa 

- CMVM deverá pedir mais dados para registar OPA sobre o BPI 

- Portugal cai do pedestal europeu com críticas de Bruxelas 

- Trabalhadores da Saúde com horário de 35 horas vão receber salário mínimo 

- Novo ultimato russo ao fornecimento de gás à Ucrânia 

 

Noticias ao Minuto 

- Ramalho Eanes : "Governo tem tido falta de transparência nas decisões" 

- Contas Repor cortes de salários sairá bem mais caro do que previsto 

- Execução Orçamental Janeiro foi positivo mas menos do que no ano passado 

- Lisboa Alunos, pais e professores já estão à porta do Conservatório  

- Mercados Juros da dívida a cair para mínimos de sempre 

- Investigadora Nutrição é fator-chave para doentes com cancro 

- Juros negativos Quem investe na dívida portuguesa já tem de pagar 

- IRS Há 78 autarquias que este ano vão dar 'bónus' no IRS 

- Marinha Agitação marítima forte encerra quatro barras marítimas 
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 Observador 

- DECO recebe 900 queixas contra ex-parceira no gás 

- Comparticipar medicamentos? Só se deixar de fumar 

- Varoufakis: BCE deve pagar "aquilo que nos deve" 

- Mais de 10 mil queixas desde o apagão analógico 

- Eurodeputados do PS questionam Comissão Europeia sobre base das Lajes 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Associações Profissionais Militares (APM) promovem Conferência de Imprensa! 
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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 ) 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES REALIZAM  

OPERAÇÃO DE SOLIDARIEDADE NO KOSOVO 

 

 

 

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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