
Noticias    

Diário de Noticias 

- INVASÃO DAS ESCADAS DA AR : Associação de polícias surpresa com processo-crime 

- DEVIDO A AGITAÇÃO MARÍTIMA : Portugal sob aviso laranja a partir das 00.00 

- Viriato Soromenho Marques - O plebiscito 

- José Manuel Pureza - A nebulosa e os seus facilitadores 

- Fernanda Câncio - Referendar o horror 

- Quintanilha alerta para retrocesso na ciência em Portugal 

- Eurodeputada acusa ministro da Defesa de ter mentido (*) 

 

Correio da Manhã 

- Televisão por cabo de baixo preço pode ser realidade 

- Português Daniel Sousa nomeado para Óscares 

- Ministro tem carro novo (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Pedido de inconstitucionalidade do PCP, Bloco e Verdes contesta quatro normas do  

Orçamento 

- Tribunal diz que entrega de casa ao banco não extingue empréstimo 

- Forte queda de granizo cobriu parte de Lisboa de branco 

- Processo-crime para polícias que invadiram escadarias da Assembleia da República 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - A Revolta da Marinha Grande 

 

 

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/portugal/interior.aspx?content_id=3637048&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3636608&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3636539&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3636541&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3636531&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3636500&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/televisao-por-cabo-de-baixo-preco-pode-ser-realidade
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/cultura/portugues-daniel-sousa-nomeado-para-oscares
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3637024&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3636899&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3636943&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3637060&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3636498&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Publico 
- Polícias alvo de processo-crime por invasão das escadas do Parlamento durante a  

manifestação 

- Portugal leva proposta a Bruxelas para exportar energia renovável para a UE 

- Deputados europeus criticam modelo e impacto dos programas de ajuda a Portugal, Grécia,  

Irlanda e Chipre 

- Francisco Teixeira da Mota - Escutas telefónicas por “dá cá aquela palha”? 

- Vasco Pulido Valente - Como os ministros pensam 

- Chefe de gabinete de Miguel Macedo demite-se por causa de contrato com ARS de Lisboa 

 

Ionline 
- Ferreira Leite pede explicações sobre 533 milhões do OE que davam para cobrir chumbo do  

TC 

- Bastonário dos Técnicos de Contas contra sorteio do fisco 

- Erosão da zona costeira. Todos se queixam do mar e a culpa é 90% do homem 

- Pacheco Pereira: “O país em que vivemos é um país irrespirável para uma pessoa honesta” 

- Papa afirma ser preciso sentir vergonha com os vários escândalos na Igreja 

- Inspecções-gerais. Acabou autonomia financeira. Não há dinheiro, dizem 

- Estaleiros de Viana. Inquérito parlamentar avança mesmo contra PSD e CDS 

- Ana Sá Lopes - Cadáveres socialistas a boiar no Sena 

- Maria Helena Magalhães - É preciso recalibrar o mar 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/policias-alvo-de-processocrime-por-invasao-das-escadas-do-parlamento-durante-a-manifestacao-1620008#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-leva-proposta-a-bruxelas-para-exportar-energia-renovavel-para-a-ue-1619983
http://www.publico.pt/politica/noticia/deputados-europeus-criticam-modelo-e-impacto-dos-programas-de-ajuda-a-portugal-grecia-irlanda-e-chipre-1619984
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/escutas-telefonicas-por-da-ca-aquela-palha-1619935
http://www.publico.pt/portugal/noticia/como-os-ministros-pensam-1619932
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/chefe-de-gabinete-de-miguel-macedo-demitese-por-causa-de-contrato-com-ars-de-lisboa-1619938
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-pede-explicacoes-sobre-533-milhoes-oe-davam-cobrir-chumbo-tc/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bastonario-dos-tecnicos-contas-contra-sorteio-fisco/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/erosao-da-zona-costeira-todos-se-queixam-mar-culpa-90-homem/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pacheco-pereira-pais-vivemos-pais-irrespiravel-uma-pessoa-honesta
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/papa-afirma-ser-preciso-sentir-vergonha-os-varios-escandalos-na-igreja
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/inspeccoes-gerais-acabou-autonomia-financeira-nao-ha-dinheiro-dizem
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estaleiros-viana-inquerito-parlamentar-avanca-mesmo-contra-psd-cds/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/cadaveres-socialistas-boiar-no-sena/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/preciso-recalibrar-mar/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Expresso 

- Daniel Oliveira - A hecatombe na investigação: cérebros em saldo 

- Pires de Lima contra bolsas científicas "longe da vida real" 

- PSD sozinho no referendo à coadoção 

 

Diário Económico 

- Passos sinaliza que saída do programa será definida em Abril 

- Euribor a seis meses em máximos de 2012 

- Governo admite défice abaixo de 5% no ano passado 

- Saiba se está a pagar a mais pelo seguro do carro 

- Ferreira Leite : "Há reservas para tudo, menos para os pensionistas" 

- Governo extingue Empresa de Meios Aéreos 

 

Destak 

- Governo procurará envolver o PS no Documento de Estratégia Orçamental -- Passos Coelho 

- Primeiro-ministro recusa quadro de subdesenvolvimento do país 

- PCP, BE e "Os Verdes" reclamam inconstitucionalidade em defesa da "justiça social" 

- Pedido de inconstitucionalidade do PCP, Bloco e Verdes contesta quatro normas 

- Viticultores do Douro em protesto pagam à Segurança Social em batatas e legumes 
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http://expresso.sapo.pt/a-hecatombe-na-investigacao-cerebros-em-saldo=f851039
http://expresso.sapo.pt/pires-de-lima-contra-bolsas-cientificas-longe-da-vida-real=f851106
http://expresso.sapo.pt/psd-sozinho-no-referendo-a-coadocao=f851020
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-sinaliza-que-saida-do-programa-sera-definida-em-abril_185380.html
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-a-seis-meses-em-maximos-de-2012_185371.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-admite-defice-abaixo-de-5-no-ano-passado_185356.html
http://economico.sapo.pt/noticias/saiba-se-esta-a-pagar-a-mais-pelo-seguro-do-carro_185348.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ha-reservas-para-tudo-menos-para-os-pensionistas_185366.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-extingue-empresa-de-meios-aereos_185369.html
http://www.destak.pt/artigo/184516-governo-procurara-envolver-o-ps-no-documento-de-estrategia-orcamental-passos-coelho
http://www.destak.pt/artigo/184512-primeiro-ministro-recusa-quadro-de-subdesenvolvimento-do-pais
http://www.destak.pt/artigo/184508-pcp-be-e-os-verdes-reclamam-inconstitucionalidade-em-defesa-da-justica-social
http://www.destak.pt/artigo/184502-pedido-de-inconstitucionalidade-do-pcp-bloco-e-verdes-contesta-quatro-normas
http://www.destak.pt/artigo/184507-viticultores-do-douro-em-protesto-pagam-a-seguranca-social-em-batatas-e-legumes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Contra-Almirante Nunes da Silva - "Venda dos seguros da CGD não foi boa política  

económica"  

- Coronel Andrade da Silva - "Indignação Revoltada no meu País Assombrado - Carta ao  

Presidente da Caixa Geral de Aposentações - CGA" 

- Capitão-de-Fragata Serafim Silveira Pinheiro – “O POVO, OS POLÍTICOS E OS MILITARES” 
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http://www.aofa.pt/rimp/CALM_Nunes_da_Silva_Venda_Seguros_CGD.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Andrade_da_Silva_Carta_CGA.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Serafim_Pinheiro_O_Povo_Os_Politicos_e_Os_Militares.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO PETROLEIRO PEONIA 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DA ACADEMIA MILITAR  

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO - AQUISIÇÕES DO MÊS 

Força Aérea - Força Aérea Portuguesa no exercício multinacional TLP 

Força Aérea - EH-101 MERLIN resgata tripulante do navio PEONIA 

 

 

 

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/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-petroleiro-PEONIA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADAACADEMIAMILITAR%2012JAN.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93AQUISI%C3%87%C3%95ESDOM%C3%8AS%2016.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-471-forca-aerea-portuguesa-no-exercicio-multinacional-tlp
http://www.emfa.pt/www/noticia-474-eh-101-merlin-resgata-tripulante-do-navio-peonia
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/0117/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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