
Noticias    

Diário de Noticias 

- Associações acusam Aguiar-Branco de mentir sobre discussão do Estatuto dos Militares 

- Schäuble pede ao parlamento alemão a aprovação do prolongamento da ajuda à Grécia 

- UE quer mais reformas e alerta que criação de emprego vai abrandar 

- Nuno Crato afirma que o país "melhorou" na educação e saúde desde 2011 

- Paulo Pereira de Almeida - Nojo pelos políticos e segurança nacional 

- Número de portugueses com salário mínimo triplica desde início da crise 

- Fernanda Câncio - Assalto à mão regulada 

 

Correio da Manhã 

- Judiciária apanha piratas da net 

- Escalas da PSP vistas à lupa 

- Menores de 18 isentos de taxas 

- Zeinal Bava - "Não sabia das operações na Rioforte nem tinha de saber" 
 

Jornal de Noticias 

- "Hackers" voltam a atacar e exigem libertação imediata dos detidos 

- Procura de habitação social teve aumento "significativo" nos últimos três anos 

- Zeinal Bava "disse tudo o que podia ter dito" 

- Afonso Camões - Incapazes de proteger os mais pobres 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4424740
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4424285&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4424620
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=4424723
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4424688
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4424240&dossier=O%20caso%20BES
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4423375&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4424281&seccao=Paulo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4424356
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4424291&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/pj_desmascara_piratas_da_net.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/escalas_da_psp_vistas_a_lupa.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/menores_de_18_isentos_de_taxas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/bava_nao_sabia_das_operacoes_na_rioforte_nem_tinha_de_saber.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4424271&opiniao=Afonso%20Cam%F5es
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Navio logístico francês vai custar a renovação de duas fragatas 

- Desde o final da década de 1990 que não morria tanta gente no Inverno 

- Jihadistas destroem esculturas pré-islâmicas em nova "tragédia cultural" no Iraque (Vídeo) 

 

Ionline 

- Porque estavam 15 mil milhões da PT investidos no GES? Porque sim, disse Zeinal Bava 

- CE estima dívida pública acima dos 100% do PIB até 2030 

- José Diogo Madeira - A parábola dos vassalos 

 

Expresso 

- Demissão em bloco na chefia da Urgência do Hospital do Litoral Alentejano 

- Costa. "Estou perplexo que pensem que, por fazer oposição ao Governo, isso me impede de  

defender o país" 

-Bruxelas amacia posição sobre Portugal devido ao ambiente "pré-eleitoral" 

 

Diário Económico 

- Passos recusa "socializar prejuízos privados" do GES 

- Costa tenta controlar desconforto no PS 

- Subsídios de desemprego anulados a 5.448 pessoas 

- Maioria chumba suspensão de penhoras de casas pelo Fisco 

- Transtejo fora das concessões de transportes de Lisboa 
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http://economico.sapo.pt/noticias/costa-tenta-controlar-desconforto-no-ps_212920.html
http://economico.sapo.pt/noticias/subsidios-de-desemprego-anulados-a-5448-pessoas_212899.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maioria-chumba-suspensao-de-penhoras-de-casas-pelo-fisco_212897.html
http://economico.sapo.pt/noticias/transtejo-fora-das-concessoes-de-transportes-de-lisboa_212889.html
http://www.aofa.pt/rimp/Navio_Logistico.pdf
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/desde-o-final-da-decada-de-1990-que-nao-morria-tanta-gente-no-inverno-1687516?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/jihadistas-destroem-esculturas-preislamicas-no-iraque-1687512
http://www.ionline.pt/artigos/besgate-dinheiro/porque-estavam-15-mil-milhoes-da-pt-investidos-no-ges-porque-sim-disse/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ce-estima-divida-publica-acima-dos-100-pib-2030
http://www.ionline.pt/iopiniao/parabola-dos-vassalos/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/demissao-em-bloco-na-chefia-da-urgencia-do-hospital-do-litoral-alentejano=f912655
http://expresso.sapo.pt/costa-estou-perplexo-que-pensem-que-por-fazer-oposicao-ao-governo-isso-me-impede-de-defender-o-pais=f912618
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-amacia-posicao-sobre-portugal-devido-ao-ambiente-pre-eleitoral=f912602
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-recusa-socializar-prejuizos-privados-do-ges_212941.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- INE : Desemprego desce 1,7 pontos percentuais para 13,3% em janeiro 

- Duarte Pacheco : "Somos o bom aluno por termos mantido trajetória e não vacilado" 

- Discórdia : Maçonaria 'agitada' à conta de petição a favor de Sócrates 

- Relatório : Por que Bruxelas dá nota negativa ao Governo 

- Belém : Cavaco recusa que emigração seja sempre "uma perda irreversível" 

- Defesa : Ministério rejeita críticas sobre Estatuto dos Militares 

 

Observador 

- Militares e ministro da Defesa em guerra 

- Três discursos, três versões: O que Costa anda a dizer para ser ouvido lá fora 

- A pergunta a Zeinal que se tornou viral nas redes sociais 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel José Gonçalves Novo – Maka ku Muxima (Conversa com o Coração) 

- Coronel João Andrade da Silva - A DEMOCRACIA CORRE PERIGO DE VIDA: SERÁ/ESTÁ A 
SER MATADA! (Blog Liberdade e Cidadania) 
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http://observador.pt/2015/02/26/militares-acusam-ministro-da-defesa-de-mentir-e-de-ser-pouco-honesto/
http://liberdadeecidadania.blogspot.pt/2015/02/a-democracia-corre-perigo-devida.html
http://liberdadeecidadania.blogspot.pt/2015/02/a-democracia-corre-perigo-devida.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/353655/desemprego-desce-1-7-pontos-percentuais-para-13-3-em-janeiro
http://www.noticiasaominuto.com/politica/353587/somos-o-bom-aluno-por-termos-mantido-trajetoria-e-nao-vacilado
http://www.noticiasaominuto.com/pais/353616/maconaria-agitada-a-conta-de-peticao-a-favor-de-socrates
http://www.noticiasaominuto.com/economia/353575/por-que-bruxelas-da-nota-negativa-ao-governo
http://www.noticiasaominuto.com/pais/353446/cavaco-recusa-que-emigracao-seja-sempre-uma-perda-irreversivel
http://www.noticiasaominuto.com/pais/353440/ministerio-rejeita-criticas-sobre-estatuto-dos-militares
http://observador.pt/2015/02/26/discursos-costa/
http://observador.pt/2015/02/27/a-pergunta-a-zeinal-que-se-tornou-viral-nas-redes-sociais/
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Novo_Conversa_com_o_coracao.pdf
http://liberdadeecidadania.blogspot.pt/2015/02/a-democracia-corre-perigo-devida.html
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 - BOIAS DO IH REGISTARAM ONDAS DE CERCA DE 13 METROS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS EM EXERCÍCIOS  

NAVAIS NA COSTA OCIDENTAL AFRICANA 

 

 

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/Boias-do-IH-registaram-ondas-de-cerca-de-13-metros.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/782
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/0227/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



