
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal pode avançar com pagamentos antecipados ao FMI. Eurogrupo diz que está "tudo  

bem" 

- Procuradoria Distrital do Porto denuncia tribunais à beira da rutura 

- Passos: Carta aberta "parte de equívoco" porque Portugal é dos mais solidários com Grécia 

- Paulo Pereira de Almeida - Mais um ataque aos condutores 

 

Correio da Manhã 

- PIB aumenta 0,9% em 2014 

 

Jornal de Noticias 

- Cristina Azevedo - Voando sobre um ninho de cucos... 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Grandeza e miséria do Oriente... 

 

Público 

- Em debate sobre pobreza, Mota Soares diz que "Estado social está mais forte” 

- Maria Luís Albuquerque e Teixeira dos Santos chamados à AR sobre SwissLeaks 

- Dívida grega foi tema marginal na estreia de Tsipras nas cimeiras europeias 

- Acordo de Minsk não trava combates nem cepticismo internacional 

- Transferência da Educação para as câmaras gera preocupação e indignação 

- Pedro Sousa Carvalho - Uma homenagem aos boys do PS, PSD e CDS 

- Ana Gomes - O tesouro do delfim 

- Houve uma "regressão brutal" da liberdade de imprensa em 2014 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4398902
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4398753&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4398271&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4398248&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/pib_aumenta_07.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4398334
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4398325
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/em-debate-sobre-pobreza-mota-soares-diz-que-estado-social-esta-mais-forte-1685957?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/paulo-nuncio-vai-ser-chamado-ao-parlamento-para-dar-explicacoes-sobre-swissleaks-1685937?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/divida-grega-foi-tema-marginal-na-estreia-de-tsipras-nas-cimeiras-europeias-1685990?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/acordo-de-minsk-nao-trava-combates-nem-cepticismo-internacional-1686002
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/transferencia-da-educacao-para-as-camaras-gera-preocupacao-e-indignacao-1685989?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/uma-homenagem-aos-boys-do-ps-psd-e-cds-1685950?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-tesouro-do-delfim-1685929
http://www.publico.pt/mundo/noticia/houve-uma-regressao-brutal-da-liberdade-de-expressao-em-2014-1685934
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Marinho e Pinto satisfeito com legalização do PDR 

- Iva Delgado "Assim que soube, disse à minha mãe: tudo terminou" 

- Rui Moreira. Câmara do Porto recusa novas competências do governo 

- Presidente da Comissão Europeia manifesta inquietação com a situação da Grécia 

- João Fernando Ramos - O que falhou na intuição do general? 

 

Expresso 

- "Como matámos Humberto Delgado" 

- Bernardo Ferrão - Há um Cavaco dentro do Presidente 

- Passos não falou com Tsipras. Mas diz que não tem antipatia pelo Governo grego 

- Mariana Mortágua - 'Aldrabões à nossa volta' 

Diário Económico 

- Islândia impõe condenação histórica a ex-banqueiros 

- Bolsa alemã atinge máximo histórico, petróleo nos 60 dólares 

 

Noticias ao Minuto 
- Aguiar-Branco : "Quanto mais se conhece Costa, mais o mito cai" 

- Justiça : Por cá, lista do SwissLeaks é ilegal e nada prova 

- Rajoy : "Solidariedade com Grécia deve continuar se Atenas cumprir compromissos" 

- Tsipras : "Acabou a 'troika, acabou o memorando de entendimento" 

- Tsipras : "Governo não vai quebrar promessas eleitorais, mesmo pressionado" 

- Manuela Ferreira Leite : "Tratam-se os contribuintes como se cada um fosse um criminoso" 

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/islandia-impoe-condenacao-historica-a-exbanqueiros_212030.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bolsa-alema-atinge-maximo-historico-petroleo-nos-60-dolares_212022.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/marinho-pinto-satisfeito-legalizacao-pdr
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/iva-delgado-assim-soube-disse-minha-mae-tudo-terminou/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/rui-moreira-camara-porto-recusa-novas-competencias-governo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/presidente-da-comissao-europeia-manifesta-inquietacao-situacao-da-grecia
http://www.ionline.pt/iopiniao/falhou-na-intuicao-general
http://expresso.sapo.pt/como-matamos-humberto-delgado=f910084
http://expresso.sapo.pt/ha-um-cavaco-dentro-do-presidente=f910512
http://expresso.sapo.pt/passos-nao-falou-com-tsipras-mas-diz-que-nao-tem-antipatia-pelo-governo-grego=f910617
http://expresso.sapo.pt/aldraboes-a-nossa-volta=f910621
http://www.noticiasaominuto.com/politica/347359/quanto-mais-se-conhece-costa-mais-o-mito-cai
http://www.noticiasaominuto.com/pais/347341/por-ca-lista-do-swissleaks-e-ilegal-e-nada-prova
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/347262/solidariedade-com-grecia-deve-continuar-se-atenas-cumprir-compromissos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/347253/acabou-a-troika-acabou-o-memorando-de-entendimento
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/347248/governo-nao-vai-quebrar-promessas-eleitorais-mesmo-pressionado
http://www.noticiasaominuto.com/economia/347243/tratam-se-os-contribuintes-como-se-cada-um-fosse-um-criminoso
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Partidos do centro: O ano de todos os perigos na Europa 

- Coligação: PSD e CDS em guerra de lugares 

- Humberto Delgado: Quem foi e como morreu o “general sem medo” 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/especiais/partidos-centro-o-ano-de-todos-os-perigos-na-europa/
http://observador.pt/2015/02/12/coligacao-psd-e-cds-em-guerra-de-lugares/
http://observador.pt/explicadores/humberto-delgado-quem-foi-e-como-morreu-o-general-sem-medo/
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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 ) 

 

Exército - ASSINATURA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O EXÉRCITO E A  

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - O Representante Militar de Portugal junto do  

Comité Militar da União Europeia visita Quartel-general da EUTM Somália 

 

 

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 

13-02-2015 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ASSINATURADEPROTOCOLODECOLABORA%C3%87%C3%83OENTREOEX%C3%89RCITOEAC%C3%82MARAMUNICIPALDEESPINHO.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/778
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/0213/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



