
Noticias    

Diário de Noticias 

- Adriano Moreira - A hesitação europeia 

- Pedro Tadeu - Passos, os outros todos e Cristiano Ronaldo 

- CTT : Plano Filatélico celebra 800 anos da Língua Portuguesa 

- Tribunal de Contas quer controlo sobre os pagamentos a militares (*) 

- Oficiais recusam reunir com Berta Cabral (*) 

- Aguiar-Branco insatisfeito com relatório sobre as academias (*) 

- Novo corte salarial gera maior descontentamento nos militares (*) 

 

Correio da Manhã 

- OCDE volta a prever retoma económica para Portugal 

- Governo tira mais de 750 milhões a reformados (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Nem sinal da Martifer nos Estaleiros de Viana 

- Serviço militar obrigatório atenuaria desemprego (*) 

- Militares queixam-se dos novos cortes salariais (*) 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3630501&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3630557&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3631004&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ocde-volta-a-prever-retoma-economica-para-portugal
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3630559
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Governo diz que não haverá “medidas alternativas” se a CES derrapar 

- Quase 60% da electricidade consumida em 2013 foi de origem renovável 

- Olli Rehn: Decisões do programa de ajuda são do Governo, não da troika 

- Paulo Rangel - Que os partidos se abram ao mundo: voto preferencial já 

- Administradores do BPN escolhiam parceiros com promessa de ganhos indevidos 

 

Ionline 
- Carlos Silva. "A UGT está disponível para um compromisso importante no pós-troika" 

- BPN. Juiz leva a julgamento ex-ministro da Saúde do PSD 

- Economia espanhola deve crescer entre 0,5 e 1% do PIB em 2014 

- Quatro em dez sem dinheiro para ir para o ensino superior 

- Durão Barroso diz que programa cautelar é "a melhor solução" 

- Luís Rosa - O pirómano de Marques Vidal 

- António Cluny - A revolução da dignidade 

 

Expresso 

- Ricardo Costa - Cavaco pode deixar Portas sair para Bruxelas? 

- Olli Rehn: Troika funciona "razoavelmente bem" 

- PS pondera recorrer ao Constitucional para travar CES 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-diz-que-nao-havera-medidas-alternativas-a-derrapagem-na-ces-1619562
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/quase-60-da-electricidade-consumida-em-2013-foi-renovavel-1619592
http://www.publico.pt/economia/noticia/olli-rehn-decisoes-do-programa-de-ajuda-sao-do-governo-nao-da-troika-1619574
http://www.publico.pt/politica/noticia/que-os-partidos-se-abram-ao-mundo-voto-preferencial-ja-1619536
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/administradores-do-bpn-escolhiam-parceiros-com-promessa-de-ganhos-indevidos-1619572
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/carlos-silva-ugt-esta-disponivel-compromisso-importante-no-pos-troika/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bpn-juiz-leva-julgamento-ex-ministro-da-saude-psd/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/economia-espanhola-deve-crescer-entre-05-1-pib-2014
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/quatro-dez-sem-dinheiro-ir-ensino-superior/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/durao-barroso-diz-programa-cautelar-melhor-solucao/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/piromano-marques-vidal/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/revolucao-da-dignidade/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/cavaco-pode-deixar-portas-sair-para-bruxelas=f850586
http://expresso.sapo.pt/olli-rehn-troika-funciona-razoavelmente-bem=f850555
http://expresso.sapo.pt/ps-pondera-recorrer-ao-constitucional-para-travar-ces=f850549
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Commerzbank : Portugal é o "milagre económico" da periferia 

- Cheque ensino já não avança nesta legislatura 

- Olli Rehn : Cortes de pensões e privatizações em Portugal foram decisão do Governo 

- Reformas : O que falta saber sobre as mudanças nas pensões 

- Portugal é o que mais defende a troika entre os resgatados 

 

Destak 

- CIÊNCIA : Investigador português recebe 2 milhões para estudar organização da memória 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Luís Alves de Fraga - "O fim da Troika" 

- Coronel Andrade da Silva - "OBVIAMENTE:NÃO MATAM, NÃO CONDENAM ÀS GALERAS,  

MAS.. RECALIBRAM OS VELHOS. PUDERA!" 

- Tenente-Coronel José Lucas - "Intolerável Cancro" 

- Capitão-Tenente Paulo Martins - "Estado perdoa impostos e coimas a alguns cidadãos,  

enquanto pune outros" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-o-milagre-economico-da-periferia_185116.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cheque-ensino-ja-nao-avanca-nesta-legislatura_185085.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cortes-de-pensoes-e-privatizacoes-em-portugal-foram-decisao-do-governo_185111.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-falta-saber-sobre-as-mudancas-nas-pensoes_185102.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-o-que-mais-defende-a-troika-entre-os-resgatados_185103.html
http://www.destak.pt/artigo/184199-investigador-portugues-recebe-2-milhoes-para-estudar-organizacao-da-memoria
http://www.aofa.pt/rimp/Luis_Fraga_O_Fim_da_Troika.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Andrade_da_Silva_Recalibram_os_velhos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Jose_Lucas_Intoleravel_Cancro.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Paulo_Martins_Estado_Perdoa_Impostos.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO VELEIRO RARA AVIS 

Força Aérea - Militares de alerta realizam duas evacuações aeromédicas 

 

 

 

 

 

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 

14-01-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-veleiro-RARA-AVIS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-469-militares-de-alerta-realizam-duas-evacuacoes-aeromedicas
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/0114/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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