
Noticias    

Diário de Noticias 

- CaixaBank só apoia compra do Novo Banco depois de BPI desblindar estatutos 

- EUA autorizam exportação de 'drones' armados 

- Mais de 900 imigrantes chegaram a Lampedusa nas últimas 24 horas 

- Adriano Moreira - A Lista da Infâmia 

 

Correio da Manhã 

- Baptista-Bastos - Tristes ruínas 

- Teófilo Santiago - Ajuste de contas? 

 

Jornal de Noticias 

- Potências ocidentais sublinham necessidade de "solução política" na Líbia 

- Existe plano B para a Grécia? "Não", apenas o "plano A", diz Bruxelas 

- Afonso Camões - Deixar sempre uma saída para o leão 

- José Manuel Diogo - Ser bom aluno não chega 

 

Público 

- Grécia vai pedir extensão do empréstimo mas não do programa da troika 

- Hospital Amadora-Sintra tem 28 directores demissionários e nova direcção clínica 

- André Freire - O colapso socialista, a democracia doente e as lições gregas 

- Carlos Fiolhais - Kant versus Sófocles 
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Público (cont.) 

- Bloco insiste que deputados devem ter regime de exclusividade 

- Há 18 milhões de euros em cauções por receber até Dezembro 

- Emprego no Estado caiu cerca de 10% nos últimos três anos 

 

Ionline 

- Funcionários das escolas entregam hoje abaixo-assinado ao governo 

- Ciência portuguesa ganha 10 milhões da Comissão Europeia 

- José Ribeiro e Castro - A crise do Estado-espectáculo 

 

Expresso 

- Governo francês sem maioria na Assembleia. Moção de censura à vista 

- Alexandre Abreu - Há dívidas e dívidas 

- As imposições da União Europeia e as consequências desastrosas na vida dos povos 

 

Diário Económico 

- Grécia pede extensão de empréstimo com base no 'draft' Moscovici 

 

Noticias ao Minuto 
- Salários : Tabela Única ainda agora chegou e já deixa dúvidas 

- Hoje : Maria Luís em conferência em Berlim ao lado de Schäuble 
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Observador 

- José Sócrates ouvido de novo em tribunal na segunda-feira, com novas provas da acusação 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

 

1. Proposta de Diploma do novo EMFAR 

 

2. Contributos da AOFA para alteração da Proposta de Diploma 

 

3. Solicitação ao MDN, pela AOFA, dos Fundamentos de alteração do EMFAR 

 

4. Solicitação ao MDN, pela AOFA, de novo prazo para análise e contributos 
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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 ) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

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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