
Noticias    

Diário de Noticias  

- Adriano Moreira - A solidariedade atlântica  

- Mário Soares - Grande Obama 

- JANEIRO : Desemprego em Espanha subiu em 113 mil pessoas  

- NO CONTINENTE ATÉ 6.ª FEIRA : Chuva forte, vento, queda de neve e agitação marítima  

 

Correio da Manhã 

- Leilão dos quadros de Miró sempre se realiza esta noite  

 

Publico 
- Juncker cada vez mais perto de suceder a Durão Barroso?  

- Polícias dão um mês ao Governo para compensar cortes salariais ou voltam à rua  

- José Vítor Malheiros - A avaliação individual de desempenho como instrumento de  

repressão 

- José Sande Lemos - Algo está mal no reino da FCT quando dois dos melhores alunos de  

Física do país não recebem bolsa  

- A percepção da corrupção (*) 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3666973&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3666964&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3667301&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3667250&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/leilao-dos-quadros-de-miro-sempre-se-realiza-esta-noite
http://www.publico.pt/mundo/noticia/juncker-cada-vez-mais-perto-de-suceder-a-durao-barroso-1622217
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?sk=insights
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-avaliacao-individual-de-desempenho-como-instrumento-de-repressao-1622227
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/algo-esta-mal-no-reino-da-fct-quando-dois-dos-melhores-alunos-de-fisica-do-pais-nao-recebem-bolsa-1622205
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Relatório da UE. Justiça portuguesa sem eficácia para reprimir corrupção  

- Prestações sociais. Número de beneficiários caiu 10,9% desde 2010 

- Cerca de 857 mil precisam de assistência humanitária urgente na Somália  

- Estaleiros. PGR confirma “inquérito” depois de averiguação preventiva ao processo  

- Eduardo Oliveira Silva - Mais pérolas para Jardim? 

- António Cluny - Abertura do ano judicial: 2014 

- Nuno Ramos de Almeida - Cunhal como bode expiatório do PS e da troika  

 

Expresso 

- Ricardo Costa - Nicolau Breyner e o Bloco Central  

- Henrique Monteiro - Onde o Estado engorda e pobres não são pobres 

- Consumo de combustíveis continua em queda  

- BCP com prejuízos de 740 milhões de euros  

- Banif com prejuízos de 470 millhões de euros  
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/relatorio-da-ue-justica-portuguesa-sem-eficacia-reprimir-corrupcao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/prestacoes-sociais-numero-beneficiarios-caiu-109-2010/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/cerca-857-mil-precisam-assistencia-humanitaria-urgente-na-somalia
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/estaleiros-pgr-confirma-inquerito-depois-averiguacao-preventiva-ao-processo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/mais-perolas-jardim/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/abertura-ano-judicial-2014/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/cunhal-bode-expiatorio-ps-da-troika/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/nicolau-breyner-e-o-bloco-central=f854098
http://expresso.sapo.pt/onde-o-estado-engorda-e-pobres-nao-sao-pobres=f853965
http://expresso.sapo.pt/consumo-de-combustiveis-continua-em-queda=f854058
http://expresso.sapo.pt/bcp-com-prejuizos-de-740-milhoes-de-euros=f854007
http://expresso.sapo.pt/banif-com-prejuizos-de-470-millhoes-de-euros=f854114
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Espanha prepara descida do IVA sobre a cultura  

- Privatização dos CTT "seguiu boas práticas dos mercados"  

- Almofada financeira e Fundo da Previdência explicam pico da dívida  

 

Destak 
- Euribor mantém-se a seis meses mas desce a três, nove e 12 meses  

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Contra-Almirante Nunes da Silva - Para onde vai dinheiro dos contribuintes  
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http://economico.sapo.pt/noticias/espanha-prepara-descida-do-iva-sobre-a-cultura_186435.html
http://economico.sapo.pt/noticias/privatizacao-dos-ctt-seguiu-boas-praticas-dos-mercados_186375.html
http://economico.sapo.pt/noticias/almofada-financeira-e-fundo-da-previdencia-explicam-pico-da-divida_186405.html
http://www.destak.pt/artigo/186031-euribor-mantem-se-a-seis-meses-mas-desce-a-tres-nove-e-12-meses
http://www.aofa.pt/rimp/CALM_Nunes_da_Silva_Para_Onde_Vai_O_Dinheiro.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas  

Marinha - EVACUAÇÃO DE UM PASSAGEIRO DO CRUZEIRO BOUDICCA  

Exército - DEMOLIÇÃO DO EDIFÍCIO C5 DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS 

Força Aérea - Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas despede-se da Força Aérea 

Força Aérea - Base Aérea Nº 5 recebe visita de delegação da Roménia 

 

 

 

 

 

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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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-um-passageiro-do-cruzeiro-BOUDICCA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DEMOLI%C3%87%C3%83ODOEDIF%C3%8DCIOC5DOHOSPITALDASFOR%C3%87ASARMADAS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-485-chefe-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas-despede-se-da-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/noticia-484-base-aerea-n-5-recebe-visita-de-delegacao-da-romenia
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/0204/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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