
Noticias    

Diário de Noticias 

- INE : Défice orçamental fica nos 4,9% do PIB em 2013 

- FRANÇA : Hollande pressionado a remodelar após derrota 

- PRIMEIRO-MINISTRO : Passos Coelho não sabe se a história o absolverá 

- TROIKA : Grécia aprova legislação para receber parcela de ajuda 

- Pedro Marques Lopes - A pobreza e os pobres de espírito 

- Prestação da casa vai ficar de novo mais cara 

- Nuno Saraiva - Sem perdão 

 

Correio da Manhã 

- Empresas não renovam vínculo 

 

Jornal de Noticias 

- Fernando Santos - Os cortes para levar ao beija-mão 

- José Mendes - Cortes, cortes, cortes 

- Rafael Barbosa - Um país melhor é um país sem pessoas 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Militares contestam défice do sistema de saúde apresentado pelo Governo 

- Sindicatos da CGTP e UGT ensaiam convergência inédita fora das centrais 

- Pacheco Pereira - O país que vivia "vida de rico" 

- Pensões acima de 1000 euros sofrem novos cortes a partir de Abril 

- Queda da inflação para 0,5% aumenta pressão sobre o BCE 

- Governo discute cortes para 2015 em Conselho de Ministros 

 

Ionline 

- Estado gastou 3,5 milhões de euros com consultores externos na semana passada 

- Manifesto dos 70 chega ao parlamento mas nem o PS quer assumir a “reestruturação da  

dívida” 

- ONU alerta para mais secas, inundações e incêndios florestais na Europa 

- Eduardo Oliveira Silva - Pensões: verdades, mentiras e verbos de encher 

- Veja como obter o maior reembolso possível no seu IRS 

- Tomás Vasques - Vem aí a União Nacional? 

- Ana Sá Lopes - Filho, não digas “reestruturação”. É uma palavra feia 
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Expresso 

- Daniel Oliveira - Barroso: o regresso ao lar abandonado 

- O mercado espera que o BCE "acelere" a política de estímulos 

- "Governo ideologicamente extremista e funcionalmente incompetente" 

 

Destak 

- Dívida pública nos 129% do PIB em 2013 – INE 

- Produção industrial volta a abrandar crescimento em fevereiro - INE 

- Obras Completas de William Shakespeare com casa cheia 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Voe com a Força Aérea no Instagram 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KFOR - 1º Voo de rotação de contigente –  

correcção 

 

 

 

 

 

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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