
Noticias    

Diário de Noticias 

- Taxa de jovens sem dinheiro para estudar é das mais altas 

- REINO UNIDO : Eurocéticos querem parlamento britânico a vetar leis da EU 

- Paulo Baldaia - Presunção irrevogável 

- JOSÉ SÓCRATES : Portas tem de explicar subida de impostos e não demissão 

 

Correio da Manhã 

- Ex-ministros em lugares dourados 

- Portas pede ajuda ao PS para o fim do programa de assistência 

 

Jornal de Noticias 

- Estaleiros de Viana negoceiam na Venezuela construção de navios pelo subconcessionário 

- Alfredo Leite - O trabalho "popular" que liberta 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3629018&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3628041&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3627657&seccao=Paulo%20Baldaia&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3628678
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ex-ministros-em-lugares-dourados-190904877
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/portas-pede-ajuda-ao-ps-para-o-fim-do-programa-de-assistencia
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3628582&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3628641&opiniao=Alfredo%20Leite
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Investimento do Estado no ensino superior está abaixo de 0,3% do PIB 

- Desvio de milhões das subvenções na Madeira poderá ser absolvido por prescrição 

- Directora do Tesouro que se demitiu em Julho volta a concorrer ao cargo 

- Portas promete coligação até 2015 e omite a forma de sair da troika 

- Bagão Félix - Falácias e mentiras sobre pensões 

- Correia de Campos - Lenços brancos 

- Governo revoga norma que obriga reformados a receber salário em vez de pensão 

- Encaixe com a nova CES pode estar sobreavaliado 

 

Ionline 
- Hamburgo. A segunda maior cidade alemã em estado de sítio 

- Auditoria causa mal-estar no Ministério Público e críticas à PGR 

- Programa de rescisões amigáveis para técnicos superiores do Estado começa hoje 

- Isabel Moreira diz que nova CES é "uma clara provocação ao TC" 

- Ana Sá Lopes - CDS de Portas, um limão espremido 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/investimento-do-estado-no-ensino-superior-esta-abaixo-de-03-do-pib-1619425
http://www.publico.pt/politica/noticia/desvio-de-milhoes-das-subvencoes-na-madeira-podera-ser-absolvido-por-prescricao-1619442
http://www.publico.pt/economia/noticia/directora-do-tesouro-que-se-demitiu-em-julho-volta-a-concorrer-ao-cargo-1619245
http://www.publico.pt/politica/noticia/-portas-promete-coligacao-ate-2015-e-omite-a-forma-de-sair-da-troika-1619426#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/falacias-e-mentiras-sobre-pensoes-1619400
http://www.publico.pt/mundo/noticia/lencos-brancos-1619393
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-revoga-norma-que-obrigava-reformados-a-receber-salario-em-vez-de-pensao-1619267
http://www.publico.pt/economia/noticia/encaixe-com-a-nova-ces-pode-estar-sobreavaliado-1619228
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/hamburgo-segunda-maior-cidade-alema-estado-sitio/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/auditoria-causa-mal-estar-no-ministerio-publico-criticas-pgr/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/programa-rescisoes-amigaveis-tecnicos-superiores-estado-comeca-hoje
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/isabel-moreira-diz-nova-ces-uma-clara-provocacao-ao-tc/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/cds-portas-limao-espremido/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - O caminho das pedras de Paulo Portas 

- Daniel Oliveira - Arnaut, um facilitador 

- Mecanismo de reestruturação de dívida é prioridade 

- Lobo Antunes entre os vencedores do Prémio Nonino 

 

Diário Económico 

- Moody’s adia para Maio revisão do rating de Portugal 

- Legislativas : "Coligação pré-eleitoral é o que mais favorece PSD e CDS" 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Loureiro dos Santos - "Para quê a Defesa?" 

- Em Serralves, General Loureiro dos Santos e Aguiar-Branco 

- Contra-Almirante Nunes da Silva – “O Massacre” 

- Coronel Matos Gomes – Fundo de Pensões (Um desabafo) 

- Tenente-Coronel António Costa Mota - "Exaltação da Competência, da Seriedade e do  

- Espírito de Dever Cumprido" 

- Tenente-Coronel Brandão Ferreira - "NO CENTENÁRIO DA AVIAÇÃO MILITAR" 
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http://expresso.sapo.pt/o-caminho-das-pedras-de-paulo-portas=f850288
http://expresso.sapo.pt/arnaut-um-facilitador=f850342
http://expresso.sapo.pt/mecanismo-de-reestruturacao-de-divida-e-prioridade=f850269
http://expresso.sapo.pt/lobo-antunes-entre-os-vencedores-do-premio-nonino=f850001
http://economico.sapo.pt/noticias/moodys-adia-para-maio-revisao-do-rating-de-portugal_185030.html
http://economico.sapo.pt/noticias/coligacao-preeleitoral-e-o-que-mais-favorece-psd-e-cds_185027.html
http://www.aofa.pt/artigos/Loureiro_dos_Santos_Para_que_a_Defesa.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Serralves_Loureiro_Santos_Aguiar_Branco.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/CALM_Nunes_da_Silva_Massacre.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Coronel_Matos_Gomes_Fundo_Pensoes.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Antonio_Costa_Mota_Exaltacao_da_Competencia.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Brandao_Ferreira_Centenario_Aviacao_Militar.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ACADÉMICA E CIENTÍFICA  

ENTRE A ESCOLA NAVAL E O IH 

Marinha - MERGULHADORES DA MARINHA INATIVAM ENGENHO EXPLOSIVO NA PRAIA DA  

PAREDE DA VITÓRIA – ALCOBAÇA 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE AO LARGO DE PENICHE 

Força Aérea - Cerimónia de Juramento de Bandeira 

Força Aérea - Cantar das “Janeiras” no Estado-Maior 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 
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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Assinatura-do-Protocolo-de-Cooperacao-Academica-e-Cientifica-entre-a-Escola-Naval-e-o-IH.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mergulhadores-da-Marinha-inativam-engenho-explosivo-na-praia-da-Parede-da-Vitoria-Alcobaca.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-ao-largo-de-Peniche.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-468-cerimonia-de-juramento-de-bandeira
http://www.emfa.pt/www/noticia-467-cantar-das-janeiras-no-estado-maior-da-forca-aerea
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/0113/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



