
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco desconhecia envio de caças para a Roménia 

- Eleições na Madeira 

- PSD pode perder maioria se PCP conseguir cinco votos na recontagem 

- Os verdadeiros problemas da zona euro não estão à vista 

- Varoufakis diz que críticas entre Berlim e Atenas fazem jogo dos inimigos da Europa 

- Viriato Soromenho Marques - 2017: a contagem decrescente 

- Nuno Saraiva - Pela boca morre o rating 

 

Correio da Manhã 

- José Rodrigues - A estranha lista VIP 

- António Marinho e Pinto - O meu crime 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal tem seis das melhores universidades do mundo 

- Desemprego aumenta para 14,1% face a janeiro 

- José Mendes - Municípios em brasa 

- Carvalho da Silva - O eclipse do desemprego 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Taxa de desemprego aumenta em Fevereiro 

 - “PSD proporá um contrato fiscal à população”, diz chefe de gabinete de estudos 

- Império ultramarino: a contribuição para o crescimento de Portugal 

- Maria José Costeira – Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses - "Não vejo  

onde se pode ir buscar fundamento legal para uma lista VIP" 

- A História da Vila que guarda uma Mina dentro 

- Ex-chefe da Armada critica falta de solidariedade entre ramos militares 

- Nova desilusão nos ratings: Fitch mantém Portugal no nível “lixo” 
 

Ionline 

- Madeira. PSD com maioria, PS morto 

- IRS: entrega arranca na quarta para quem opta pela net. Veja como obter o máximo de  

reembolso 

- Desemprego voltou a aumentar em Fevereiro 

- Cunhal seria hoje referência para "resgatar o que de mais nobre tem a política" 

- Madeira: Victor Freitas anuncia demissão como líder do PS regional 

- Jerónimo de Sousa defende controlo público da banca para "evitar desmandos" 

- Tudo acaba, Alberto João... 

- Tiago Mota Saraiva - À esquina do impossível 
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Expresso 

- Presidente da associação dos juízes afirma que lista dos pedófilos "é inconstitucional" 

- Cinco votos para tirar a maioria absoluta ao PSD 

- Hoje há assembleia-geral para dividir Montepio em dois 

- Rússia prepara-se para emprestar 10 mil milhões de euros à Hungria 

- Dívida portuguesa no "top" das mais rentáveis 

- Eleições em França:Socialistas sofrem pesada derrota na segunda volta das departamentais 

- Portugueses tiram €19,8 milhões de PPR para pagar a casa 

- Diogo Agostinho - Corrupção e Pobreza 

 

Diário Económico 
- Prestação da casa volta a baixar para novos mínimos em todos os créditos 

- Lamego é pela primeira vez palco do Dia de Portugal 

- Custo de trabalho por hora em Portugal cai 10 cêntimos 

- Desbloqueio das reformas antecipadas origina mais de 2.600 pedidos 
 

Noticias ao Minuto 
- IEFP : São já 13 as agências que podem ajudar a colocar desempregados 

 

Observador 
- Os mercados estão a perder o medo do Podemos 

- Cuba. O novo Algarve das empresas portuguesas? 

- Já viu Lisboa através de um drone? 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- AOFA – O Inquérito aos Oficiais “De fio a pavio” – Parte 5 – As respostas ao 3º Grupo de  

Questões (EMFAR); Gráficos e Distribuições por Situação 

 

- Tenente-General Formeiro Monteiro (Presidente da Assembleia-Geral da AOFA) –  

"Intervenção de abertura no Encontro de Oficiais das Forças Armadas", decorrido no ISCTE,  

em Lisboa, no dia 21 de Março de 2015 

 

- Coronel Luís Alves Fraga – “Honra – Um Conceito” 
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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 - CADETES DA ESCOLA NAVAL REALIZAM EXERCÍCIO TRÓIA 2015 

Marinha - NRP CACINE ABERTO A VISITAS EM LEÇA DA PALMEIRA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - “LOBOS” Portugueses voam no céu de Angola 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - GENERAL PINA MONTEIRO PARTICIPA EM  

CONFERÊNCIA INÉDITA NAS NAÇÕES UNIDAS 

 

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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