
Noticias    

Diário de Noticias 

- PAULO PORTAS : Governo sempre quis 'ter, sofrer e superar' um só resgate 

- Novo QREN fecha a porta a derrapagens na despesa 

- Uso abusivo de dinheiros públicos : Fenprof entrega queixa-crime ao Ministério Público 

- Leonídio Paulo Ferreira - João e Sérgio morreram no Afeganistão para quê? 

 

Correio da Manhã 

- Suíça vota contra imigrantes da EU 

 

Publico 
- Exportações abrandam ritmo de crescimento em 2013 

- PSD vai expulsar António Capucho por ter sido candidato em Sintra contra o partido 

- D. Januário Torgal Ferreira - Colocaram o meu sucessor numa posição que não desejo a  

ninguém 

-  “Alguns bancos não têm futuro”, diz líder da regulação bancária da zona euro 

- Já ninguém liga ao que dizem os ratings? 

- Governo legitima mudança na política científica com dados descontextualizados 

- Desemprego grisalho numa zona cinzenta (*) 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3677975&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO322972.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3677689
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3677569&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/suica-vota-contra-imigrantes-da-ue
http://www.publico.pt/economia/noticia/exportacoes-abrandaram-ritmo-de-crescimento-em-2013-1623081
http://www.publico.pt/politica/noticia/psd-vai-expulsar-antonio-capucho-por-ter-sido-candidato-em-sintra-contra-o-partido-1623007
http://www.publico.pt/politica/noticia/colocaram-o-meu-sucessor-numa-posicao-que-nao-desejo-a-ninguem-1622999
http://www.publico.pt/economia/noticia/alguns-bancos-nao-tem-futuro-diz-lider-da-regulacao-bancaria-da-zona-euro-1623079
http://www.publico.pt/economia/noticia/ja-ninguem-liga-ao-que-dizem-os-ratings-1622762
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/governo-legitima-mudanca-na-politica-cientifica-com-dados-descontextualizados-1622875#/0
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Passos contrata empresa por 25 mil euros para atender telefones em São Bento 

- João Oliveira. “Este governo só se manteve em funções porque o PS lhe deu a mão” 

- Juros da dívida de Portugal a dois anos abaixo dos 4% e a 10 acima dos 5% 

- Ana Sá Lopes - Justiça gold. Atenção, a ideia é do PS 

 

Expresso 

- Daniel Oliveira - E transformar os boletins de voto em rifas? 

- "PS quer voltar à bancarrota de 2011" 

- Grécia e Espanha lideram descidas nos juros desde início do ano 

- "O país não pode ficar como estava há 30 ou 50 anos", diz Passos 

- O fim dos Militares da Guerra Colonial (*) 

- Eu não me conformo, senhor primeiro ministro (*) 

 

Diário Económico 

- ADSE passa a ser gerida pelo Ministério da Saúde 

- Marcelo diz que Portugal é “república das bananas” 

- Governo : Grupo técnico vai controlar orçamentos das empresas públicas 

- Euribor voltam às quedas com possível acção do BCE 

- Bruno Faria Lopes - A batalha pelos números “certos” do desemprego 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/passos-contrata-empresa-25-mil-euros-atender-telefones-sao-bento/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/joao-oliveira-este-governo-so-se-manteve-funcoes-porque-ps-lhe-deu-mao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/juros-da-divida-portugal-dois-anos-abaixo-dos-4-10-acima-dos-5
http://www.ionline.pt/iopiniao/justica-gold-atencao-ideia-ps/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/e-transformar-os-boletins-de-voto-em-rifas=f855094
http://expresso.sapo.pt/ps-quer-voltar-a-bancarrota-de-2011=f855097
http://expresso.sapo.pt/grecia-e-espanha-lideram-descidas-nos-juros-desde-inicio-do-ano=f855000
http://expresso.sapo.pt/o-pais-nao-pode-ficar-como-estava-ha-30-ou-50-anos-diz-passos=f854955
http://economico.sapo.pt/noticias/adse-passa-a-ser-gerida-pelo-ministerio-da-saude_186775.html
http://economico.sapo.pt/noticias/marcelo-diz-que-portugal-e-republica-das-bananas_186817.html
http://economico.sapo.pt/noticias/grupo-tecnico-vai-controlar-orcamentos-das-empresas-publicas_186816.html
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-voltam-as-quedas-com-possivel-accao-do-bce_186822.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-batalha-pelos-numeros-certos-do-desemprego_186790.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

10-02-2014 

 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Carta Aberta do Almirante Castanho Paes ao Primeiro-Ministro – “As injustiças nos cortes e a  

política de divisão dos Portugueses” 
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http://www.aofa.pt/rimp/ALM_Castanho_Paes_Carta_Primeiro_Ministro.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea recebeu I Jornadas da  

Manutenção 

 

 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-487-centro-de-formacao-militar-e-tecnica-da-forca-aerea-recebeu-i-jornadas-da-manutencao
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/0210/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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