
Noticias    

Diário de Noticias  

- Gaspar corrigiu Catroga e ficou com as Finanças  

- ESTALEIROS : Comissão de inquérito toma hoje posse 

- Adriano Moreira - Os limites éticos 

- Pedro Tadeu - A Europa prometeu-nos o paraíso. Lembra-se? 

- Mário Soares - Os humanos estão a destruir a Terra 

- Orgulho nas instituições militares (*) 

 

Correio da Manhã 

- Portas fala em redução do IRS  

 

Jornal de Noticias 

- Aviso amarelo em 13 distritos a partir da meia-noite de terça-feira 

- Promessa de redução do IRS é "ilusão" criada antes de eleições, diz Seguro  

- Alberto Castro - O Mundo está perigoso 

- Paulo Ferreira - O perigoso canivete suíço 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO323377.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3679782&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3678974&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3679455&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3679164&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/portas-fala-em-reducao-do-irs
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3679310&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3679221
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3679115&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3679116&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Governo pede a assessores da venda da TAP que reavaliem dispersão em bolsa  

- Governo pede parecer à PGR sobre horário de 35 horas nas autarquias  

- Rede de laboratórios divulga críticas que o conselho nacional de ciência não divulgou por  

pressão de Leonor Parreira 

- Oposição contra qualquer alteração na lei para limitar acesso dos cidadãos às galerias  

- José Vítor Malheiros -  As rifas do fisco e a governação rasca  

- Tribunal Constitucional declara ilegais taxas moderadoras na Madeira  

- João Ferreira defende que país não é viável dentro do euro e deve preparar-se para sair 

- Exportações resistem a crise europeia, com mais de metade da subida a vir dos  

combustíveis 

- Cavaco Silva pede atenção para a saúde militar (*) 

- Carta aberta à família de Salgueiro Maia (*) 

 

Ionline  
- Juros da dívida de Portugal a subir em todos os prazos  

- Guiné Equatorial injecta 133,5 milhões no Banif  

- PSD. António Capucho expulso hoje do partido  

- Governo falha meta para défice comercial por 1500 milhões  

- Januário Torgal Ferreira - A nomeação do novo bispo das Forças Armadas  

- António Cluny - Golpada americana 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento  
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-pede-a-assessores-da-venda-da-tap-que-reavaliem-dispersao-em-bolsa-1623155
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-pede-parecer-a-pgr-sobre-acordos-colectivos-nas-autarquias-1623175
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/rede-de-laboratorios-divulga-criticas-que-o-conselho-nacional-de-ciencia-nao-divulgou-por-pressao-de-leonor-parreira-1623185
http://www.publico.pt/politica/noticia/estudo-mostra-que-ha-parlamentos-com-regras-mais-apertadas-para-visitantes-1623169
http://www.publico.pt/economia/noticia/as-rifas-do-fisco-e-a-governacao-rasca-1623148
http://www.publico.pt/politica/noticia/tribunal-constitucional-declara-ilegais-taxas-moderadoras-na-madeira-1623173
http://www.publico.pt/politica/noticia/joao-ferreira-defende-que-pais-nao-e-viavel-dentro-do-euro-e-deve-prepararse-para-sair-1623172
http://www.publico.pt/economia/noticia/exportacoes-resistem-a-crise-europeia-com-mais-de-metade-da-subida-a-vir-dos-combustiveis-1623188#/0
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/juros-da-divida-portugal-subir-todos-os-prazos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/guine-equatorial-injecta-1335-milhoes-no-banif
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-antonio-capucho-expulso-hoje-partido
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-falha-meta-defice-comercial-1500-milhoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/nomeacao-novo-bispo-das-forcas-armadas/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/golpada-americana/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - A xenofobia suíça 

- Daniel Oliveira - Democracia direta: o populismo como forma de governo 

- Gaspar associa saída do Governo a Paulo Portas  

 

Destak 
- Direito do Consumo entrega manifesto em Bruxelas para impedir taxas em cartões  

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://expresso.sapo.pt/a-xenofobia-suica=f855243
http://expresso.sapo.pt/democracia-direta-o-populismo-como-forma-de-governo=f855308
http://expresso.sapo.pt/gaspar-associa-saida-do-governo-a-paulo-portas=f855255
http://www.destak.pt/artigo/186731-direito-do-consumo-entrega-manifesto-em-bruxelas-para-impedir-taxas-em-cartoes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas  

Marinha - TRIPULANTE DESAPARECIDO DO NAVIO MERCANTE “CORVO”  

Exército - DESPEDIDA DE SEXA O GEN CEME AO CID 

Exército - TOMADA DE POSSE DO NOVO DIRETOR DO DEPÓSITO GERAL DE MATERIAL DO  

EXÉRCITO 

Força Aérea - Ação de Formação em Liderança na Academia da Força Aérea  

 

 

 

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  

11-02-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Tripulante-desaparecido-do-navio-mercante-Corvo.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DESPEDIDADESEXAOGENCEMEAOCID.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDONOVODIRECTORDODEP%C3%93SITOGERALDEMATERIALDOEX%C3%89RCITO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-488-acao-de-formacao-em-lideranca-na-academia-da-forca-aerea
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/0211/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 


	PSD. António Capucho expulso hoje do partido



