
Noticias    

Diário de Noticias 

- Putin anuncia cessar-fogo na Ucrânia a partir de domingo 

- Eurogrupo falha acordo sobre o futuro do programa grego 

- Carta de 32 figuras pede a Passos Coelho para mudar posição sobre a Grécia e rever  

austeridade 

- Lei dos combustíveis low cost pode não ter impacto nos preços 

- Viriato Soromenho Marques - Novo consenso 

 

Correio da Manhã 

- Espírito Santo agrava contas da Caixa 

- Paulo Fonte - Dinheiro por explicar 

- José Manuel Silva - Falta de médicos? 

 

Jornal de Noticias 

- David Pontes - No reino da impunidade 

- Alexandre Parafita - Como um mito pode iluminar uma nação 

- João Gonçalves - Chalaças presidenciais 

 

Público 

- Personalidades apelam a Passos para rever posição sobre a Grécia 

- Um em cada cinco suicídios tem a ver com o desemprego 

- Polícias voltam às manifestações dentro de um mês se ministra não os receber 

- Uma solução militar para a crise na saúde (*) 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

12-02-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4396494&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4396503&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4396450&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/empresas/energia/interior.aspx?content_id=4395673&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4396052&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/ges_arrasa_contas_do_banco_publico.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/dinheiro_por_explicar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_manuel_silva/detalhe/2015_02_11_correio_da_saude.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4395977&opiniao=David%20Pontes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4395975&opiniao=Convidados
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4395974&opiniao=Jo%E3o%20Gon%E7alves
http://www.publico.pt/politica/noticia/apelo-a-passos-para-rever-posicao-face-a-grecia-1685846
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/um-em-cada-cinco-suicidios-tem-a-ver-com-o-desemprego-1685812?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/policias-voltam-as-manifestacoes-dentro-de-um-mes-se-ministra-nao-os-receber-1685860
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Ana Drago. "O PS tem que decidir. Costa não pode discutir às segundas com Catarina  

Martins e às terças com Rui Rio" 

- Governo grego atribui posições duras de Portugal e Espanha a “política interna” 

- Grécia. China abana convite a Tsipras em dia de Eurogrupo inconclusivo 

- Ricardo Costa - A guerra que vale a pena 

 

Expresso 

- O rei que gosta de Tsipras 

- Futuro das Lajes continuará a ser debatido entre EUA e Portugal 

 

Diário Económico 

- Regresso da guerra à Europa choca com cortes militares 

- Atenas roeu a corda à última hora, Eurogrupo terminou sem qualquer acordo 

- Estado só vai financiar alunos com propinas até dois mil euros 

- Subida de impostos evita queda maior na inflação 

 

Noticias ao Minuto 
- Venda : Há três grupos chineses que querem o Novo Banco 

- Decisão : Costa livra Benfica de pagar quase dois milhões à autarquia 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/regresso-da-guerra-a-europa-choca-com-cortes-militares_211899.html
http://economico.sapo.pt/noticias/atenas-roeu-a-corda-a-ultima-hora-eurogrupo-terminou-sem-qualquer-acordo_211936.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estado-so-vai-financiar-alunos-com-propinas-ate-dois-mil-euros_211924.html
http://economico.sapo.pt/noticias/subida-de-impostos-evita-queda-maior-na-inflacao_211907.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ana-drago-ps-tem-decidir-costa-nao-pode-discutir-segundas-catarina-martins-tercas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/governo-grego-atribui-posicoes-duras-portugal-espanha-politica-interna/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/grecia-china-abana-convite-tsipras-dia-eurogrupo-inconclusivo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/guerra-vale-pena/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/o-rei-que-gosta-de-tsipras=f910439
http://expresso.sapo.pt/futuro-das-lajes-continuara-a-ser-debatido-entre-eua-e-portugal=f910451
http://www.noticiasaominuto.com/economia/346801/ha-tres-grupos-chineses-que-querem-o-novo-banco
http://www.noticiasaominuto.com/pais/346805/costa-livra-benfica-de-pagar-quase-dois-milhoes-a-autarquia
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Alexis Tsipras: “A Europa tem de respeitar a democracia” 

- Três empresas dos Espírito Santo deviam 468 milhões à ESI 

- Mandela. O dia em que a mudança saiu em liberdade 

- Como Portugal é afetado pela redução de orçamentos da NATO e dos EUA 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/02/12/finlandia-grecia-ou-cumpre-ou-tem-saida-suja/
http://observador.pt/2015/02/12/tres-empresas-dos-espirito-santo-deviam-468-milhoes-esi/
http://observador.pt/especiais/mandela-o-dia-em-que-mudanca-saiu-em-liberdade/
http://observador.pt/2015/02/11/como-portugal-e-afetado-pela-reducao-de-orcamentos-da-nato-e-dos-eua/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 ) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

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://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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0212/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 




