
Noticias    

Diário de Noticias 

- CHRISTINA LAGARDE : Diretora do FMI pede mais reformas 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS : CNE tem dúvidas sobre anúncio do Governo a 17 de maio 

- PARLAMENTO : Oposição insiste em mais apoio às famílias para manuais 

 

Correio da Manhã 

- EDP corta luz a 285 mil famílias 

- Ministro leva militares a sair de sala (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Paulo Ferreira - Vida dura: a nossa e a de Flor 

- Fernando Santos - O povo não é parvo 

- Generais viram costas a Aguiar-Branco (*) 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3857696&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3857665&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3857553&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/edp-corta-luz-a-285-mil-familias
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3856006&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3857178&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Ajudas a Portugal e Grécia foram resgates aos bancos alemães 

- Finanças travam classificação de imóveis do Estado como monumentos nacionais para 
poderem vendê-los 

- "Não sei porque acham que a Frente Nacional é racista" 

- Três anos depois, ainda há bons negócios atirados para a falência 

- Manuel Carvalho - A grande festa sem festejos 

- Paulo Guinote - Cheque-ensino ou cheque-sobrevivência? 

- Tribunal de Contas julga 11 deputados por desvio de 4,6 milhões de euros 

- Dívidas incobráveis atingem 360 mil milhões de euros na Europa 

- Ivo Miguel Barroso - O sentido do voto em eleições parlamentares 

- Uma política que se resume a impostos (*) 

 

Ionline 

- Campanha. Passos e Seguro deixam cenários de acordos em 2015 em standby 

- Extrema-direita mais forte, mas "trabalho conjunto será difícil" 

- Inflação de Abril pode obrigar BCE a baixar taxa de juro para os 0,1% 

- Ana Sá Lopes - É a democracia que está em causa 

- Tomás Vasques - Falácias e mentirinhas 

 

 

 

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/ajudas-a-portugal-e-grecia-foram-resgates-aos-bancos-alemaes-1635405?page=-1
http://www.publico.pt/local/noticia/financas-travam-classificacao-de-imoveis-do-estado-como-monumentos-nacionais-para-poderem-vendelos-1635359?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/nao-sei-porque-acham-que-a-frente-nacional-e-racista-1635326
http://www.publico.pt/economia/noticia/tres-anos-depois-ainda-ha-bons-negocios-atirados-para-a-falencia-1635362
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-grande-festa-sem-festejos-1635412?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/chequeensino-ou-chequesobrevivencia-1635554?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/tribunal-de-contas-julga-11-deputados-por-desvio-de-46-milhoes-de-euros-1635506
http://www.publico.pt/economia/noticia/dividas-incobraveis-das-empresas-europeias-atingem-360-mil-milhoes-de-euros-1635545
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-sentido-do-voto-em-eleicoes-parlamentares-1635335?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-europeias/campanha-passos-seguro-deixam-cenarios-acordos-2015-standby/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/extrema-direita-mais-forte-trabalho-conjunto-sera-dificil
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/inflacao-abril-pode-obrigar-bce-baixar-taxa-juro-os-01/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/democracia-esta-causa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/falacias-mentirinhas/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Poiares Maduro : "Não antecipamos qualquer dificuldade no Tribunal Constitucional" 

- Nicolau Santos - O dr. Portas avisa solenemente o dr. Portas 

 

Diário Económico 

- CNE: Comunicação do Governo a 17 de Maio não parece "muito leal" 

- Os bastidores de mil dias da troika em Portugal 

- Cresce o temor da deflação na zona euro 

- Pagamento faseado de dívidas à EDP sobe 25% 

- Menos 10 mil clientes com tarifa social da EDP em 2013 

 

Notícias MSN 

- CEMFA - FAP perdeu 60 por cento dos seus pilotos comandantes razão pela qual o 
Destacamento na ilha do Porto Santo está parcialmente operacional 

- Ministro da Defesa garante que busca e salvamento na Madeira está salvaguardada e que é 
ao CEMFA que compete gerir os recursos de modo a poder cumprir as missões 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Comentário do Capitão-de-Mar-e-Guerra Almeida Moura (Conselheiro Deontológico da 
AOFA) à polémica entre o CEMFA e o MDN sobre a falta de Pilotos Comandantes que já 
impossibilita a presença de uma tripulação completa na Região Autónoma da Madeira 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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12-05-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/nao-antecipamos-qualquer-dificuldade-no-tribunal-constitucional=f869608
http://economico.sapo.pt/noticias/cne-comunicacao-do-governo-a-17-de-maio-nao-parece-muito-leal_193025.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-bastidores-de-mil-dias-da-troika-em-portugal_192997.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cresce-o-temor-da-deflacao-na-zona-euro_193021.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pagamento-faseado-de-dividas-a-edp-sobe-25_193017.html
http://economico.sapo.pt/noticias/menos-10-mil-clientes-com-tarifa-social-da-edp-em-2013_192982.html
http://leitor.expresso.pt/#library/expressodiario/09-05-2014d/caderno-1/opiniao/04_nicolau-santos_altosbaixos
http://noticias.pt.msn.com/fap-perdeu-60-por-cento-dos-seus-pilotos-comandantes
http://noticias.pt.msn.com/ministro-da-defesa-garante-que-busca-e-salvamento-na-madeira-est%C3%A1-salvaguardada
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_CEMFA_MDN_Polemica.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - LANÇAMENTO DA EDIÇÃO FAC-SÍMILE DO LIVRO "D. CARLOS DE BRAGANÇA  

NATURALISTA E OCEANÓGRAFO" 

Exército - CONCURSO DE ADMISSÃO AOS ESTABELECIMENTOS MILITARES DE ENSINO –  

2014/2015 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

Força Aérea - Abertura Solene Centenário da Aviação Militar 

Força Aérea - Estação de Radar n.º 4 comemora 1.º aniversário 

Força Aérea - Adidos Militares visitam Base Aérea N.º 11 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - GENERAL CEMGFA VISITA A 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 

12-05-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Lancamento-da-edicao-fac-simile-do-livro-D-Carlos-de-Braganca-Naturalista-e-Oceanografo.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONCURSODEADMISS%C3%83OAOSESTABELECIMENTOSMILITARESDEENSINO%E2%80%9320142015.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93AQUISI%C3%87%C3%95ESDOM%C3%8ASM.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-571-abertura-solene-centenario-da-aviacao-militar
http://www.emfa.pt/www/noticia-570-estacao-de-radar-n-4-comemora-1-aniversario
http://www.emfa.pt/www/noticia-572-adidos-militares-visitam-base-aerea-n-11
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/658
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=20
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/0512/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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