
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portas sobre vistos gold: Se alguém abusou que lhe caia a força da lei em cima 

- Grécia já enviou a lista de reformas para Bruxelas 

- Mário Soares - Planeta em perigo 

- Pedro Tadeu - Vítimas do crime já provado no caso Sócrates 

 

Correio da Manhã 

- Armando Esteves Pereira - As sombras da troika 

- Joana Amaral Dias – Euroásia 

- Almeida Henriques - Portugal 2020 

 

Jornal de Noticias 

- Advogado convicto de que Sócrates vai ser libertado 

- David Pontes - Nem taxa nem verde 

- Miguel Guedes - A amostra portuguesa no Eurogrupo 

- José Manuel Silva - Falta de médicos ou falta de dinheiro? (1) 

 

Público 

- Auditoria revela descontrolo e polícias colocados por amizade no DCIAP 

- CNE defende substituição progressiva dos chumbos por medidas anti-insucesso 

- Portugueses nunca aplicaram tanto dinheiro em dívida pública 

- Vistos gold fiscalizados duas vezes por ano e com 350 mil euros para ciência e cultura 
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Público (cont.) 

- José Vítor Malheiros - Dignidade, aquele conceito que o Governo não entende 

- Turismo salva balança comercial do défice 

- Remessas de Angola caem para metade em Dezembro 

- Guerra da requalificação passa para os tribunais 

 

Ionline 

- Grécia. Proposta chega a Bruxelas. Reunião de ministros à tarde 

- Lajes. Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa ouvidos hoje no parlamento 

- Ministros absolvidos de pagar multa em processo sobre abandono de obras da A26 

- Juncker critica “fórmulas incorrectas” sobre Alemanha no debate político na Grécia 

- António Cluny - Nos 40 anos do SMMP 

- Luís Menezes Leitão - As migalhas 

- Luís Osório - Um homem que agora aplaudem 

 

Expresso 

- José Sócrates vai continuar preso 

- Marisa Matias. "O Eurogrupo tem-se comportado como uma entidade paralela" 

- Conselho Nacional de Educação defende fim dos chumbos 
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Diário Económico 

- Bolsa de Atenas acelera 7% com entrega de lista de reformas 

- Justino defende alteração nas regras de acesso ao Superior 

- “A OGMA está disponível para fazer a manutenção da TAP” 

- Estado já captou mais de cinco mil milhões em Certificados do Tesouro 

- Sede da Soares da Costa será onde for “mais favorável” fiscalmente 

 

Noticias ao Minuto 

- Mário Soares : "O nosso triste e servil Governo" 

- Cinema : 'Extreme horror' dá hoje início a 35.ª edição do Fantasporto 

 

Observador 

- A Grécia não agirá de forma “unilateral”, garante Schäuble 

- Isenção ao Benfica? Roseta desafia decisão de Costa e diz que “muito seguramente” não 

- Capitães de abril poderão voltar a comemorar revolução no Parlamento 

- Ministério Público investiga ex-governantes do PS por suspeitas de corrupção 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

24-02-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/bolsa-de-atenas-acelera-7-com-entrega-de-lista-de-reformas_212597.html
http://economico.sapo.pt/noticias/justino-defende-alteracao-nas-regras-de-acesso-ao-superior_212591.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-ogma-esta-disponivel-para-fazer-a-manutencao-da-tap_212564.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estado-ja-captou-mais-de-cinco-mil-milhoes-em-certificados-do-tesouro_212563.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sede-da-soares-da-costa-sera-onde-for-mais-favoravel-fiscalmente_212551.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/351819/o-nosso-triste-e-servil-governo
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/351781/extreme-horror-da-hoje-inicio-a-35-edicao-do-fantasporto
http://observador.pt/2015/02/24/grecia-nao-agira-de-forma-unilateral-garante-schaeuble/
http://observador.pt/2015/02/24/isencao-ao-benfica-roseta-desafia-decisao-de-costa-e-diz-que-muito-seguramente-nao/
http://observador.pt/2015/02/23/capitaes-de-abril-poderao-voltar-a-comemorar-revolucao-no-parlamento/
http://observador.pt/2015/02/23/ministerio-publico-investiga-ex-governantes-ps-por-suspeitas-de-corrupcao/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 ) 

 

Marinha - AUTORIDADE MARÍTIMA REALIZA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NOS RIOS CÁVADO E  

LIMA 

Exército - VISITA DA FUNDAÇÃO BENFICA AO REGIMENTO DE CAVALARIA Nº3  

Exército - 11ª EDIÇÃO DO DIA DA DEFESA NACIONAL NO REGIMENTO DE ARTILHARIA  

ANTIAÉREA Nº1 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - SACEUR VISITA O KOSOVO 

 

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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