
Noticias    

Diário de Noticias 

- Grécia não aceitará mais ordens, especialmente enviadas por e-mail 

- BCE disponível para emprestar até 60 mil milhões aos bancos gregos 

- Secretas infiltradas e integração de arrependidos. Esta é a nova estratégia de Portugal  

contra terrorismo. 

- PSD diz que "episódio de ontem não dignifica os trabalhos parlamentares" 

- Governo autoriza 14,7 milhões de euros para manutenção dos kamov 

- Bruxelas melhora défice para 2015 mas continua mais pessimista que Governo 

 

Correio da Manhã 

- Rio cria tabu político 

- Rui Pereira - Justiça sem segredo 

- José Carlos Martins - Caos nas Urgências (III) 

 

Jornal de Noticias 

- Maioria dos tratamentos em curso contra a Hepatite C sem custos para o SNS 

- Gregos manifestam-se contra "chantagem" do Banco Central Europeu 

- Rafael Barbosa - Há o "não", há o "sim" e há o PS 

- João Gonçalves - Sob o espectro da leveza 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4384528&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4383880
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4384509&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4383853
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4384401&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4383119&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/rio_cria_tabu_politico.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/rui_pereira/detalhe/justica_sem_segredo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_carlos_martins/detalhe/caos_nas_urgencias_iii.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4384120&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4384573&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4382295&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4382297&opiniao=Jo%E3o%20Gon%E7alves
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Tsipras diz que a Grécia não pode ser chantageada 

- Preço do petróleo e aceleração na zona euro melhoram previsões de crescimento para  

Portugal 

- António Costa: “Sempre recusei que a renegociação da dívida fosse a única e a necessária  

solução” 

- Parlamento Europeu rejeita comissão de inquérito ao LuxLeaks e às práticas fiscais 

 

Ionline 

- Vistos Gold. Maioria chumba audição de Portas mas garante explicações sobre nova  

legislação 

- Doente de hepatite C que interveio no parlamento vai receber medicamento 

- ADSE perdeu 2800 beneficiários em 2014 mas mantém resultados positivos 

- Luís Osório - O equívoco de Cavaco Silva 

 

Expresso 

- Atenas. Mais de sete mil pessoas em manifestação silenciosa pró-Governo 

- Passos volta ao "conto de crianças" e diz que Portugal é dos que mais tem ajudado a Grécia 

 

Diário Económico 

- Cavaco Silva promulgou tabela de suplementos da Função Pública 

- Schaeuble e Varoufakis assumem discordar sobre quase tudo 

- Jardim: "A minha relação com Passos é inconciliável" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/schaeuble-e-varoufakis-assumem-discordar-sobre-quase-tudo_211474.html
http://economico.sapo.pt/noticias/jardim-a-minha-relacao-com-passos-e-inconciliavel_211468.html
http://www.publico.pt/mundo/noticia/tsipras-diz-que-a-grecia-nao-pode-ser-chantageada-1685150
http://www.publico.pt/economia/noticia/comissao-europeia-reve-em-alta-previsoes-de-crescimento-para-portugal-1685095
http://www.publico.pt/politica/noticia/sempre-recusei-que-a-renegociacao-da-divida-fosse-a-unica-e-a-necessaria-solucao-1685056?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/parlamento-europeu-rejeita-comissao-de-inquerito-ligado-ao-luxleaks-1685159
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/vistos-gold-maioria-chumba-audicao-portas-garante-explicacoes-sobre-nova-legislacao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/doente-hepatite-c-interveio-no-parlamento-vai-receber-medicamento/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/adse-perdeu-2800-beneficiarios-2014-mantem-resultados-positivos
http://www.ionline.pt/iopiniao/equivoco-cavaco-silva/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/atenas-mais-de-sete-mil-pessoas-em-manifestacao-silenciosa-pro-governo=f909620
http://expresso.sapo.pt/passos-volta-ao-conto-de-criancas-e-diz-que-portugal-e-dos-que-mais-tem-ajudado-a-grecia=f909424
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-silva-promulgou-tabela-de-suplementos-da-funcao-publica_211492.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Portugal ainda desperdiça 1,2 milhões de trabalhadores 

- Moscovici: Portugal ainda precisa de medidas de consolidação de longo prazo 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Informação aos Sócios e Sócias da AOFA - "A validade das Declarações para 

acesso aos Protocolos por parte dos Familiares" 

A AOFA informa que estando em plena fase de emissão e envio dos cartões para Familiares 

no âmbito do Projecto "Família AOFA", se manterá, ainda que por tempo limitado, a validade 

das declarações até agora utilizadas para acesso dos Familiares à Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA. No entanto e por via da decisão que conduziu à emissão dos 

cartões, as declarações deixarão, naturalmente, a prazo, de ser válidas (anunciaremos 

brevemente a data limite de validade que comunicaremos igualmente a todos os Parceiros) 

razão pela qual, a partir dessa data, apenas poderão usufruir dos benefícios os Familiares 

detentores de cartão AOFA. Aproveitamos mais esta oportunidade para solicitar a todos os 

Sócios e Sócias da AOFA que procedam, logo que possível, à requisição dos cartões 

(relembramos que não existe qualquer custo associado) para os vossos familiares, processo 

extremamente fácil, bastando para tal aceder a http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO e preencher 

tantos formulários quantos os Familiares para os quais requisitam os cartões. Obrigado! 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-ainda-desperdica-12-milhoes-de-trabalhadores_211430.html
http://economico.sapo.pt/noticias/moscovici-portugal-ainda-precisa-de-medidas-de-consolidacao-de-longo-prazo_211465.html
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FI0uZHLTCUO&h=DAQHOTrN4&enc=AZP_VwVsrkXuRh2k2Y-2tuUytUWocFBnq0SVT4QGw_nzTRdV7yS6Q3H-IKR1HmsWCWWAKTs5pGcI0guzftGUaRCz2Jra4lNCtlZgjTg4Nfm-XxkEkQ2Bn3fpR1VCjOAS17_Sx2TpzSl4QRM81iQv1Or9&s=1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&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 ) 

 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – EBOOK DO MÊS 

Exército - APOIO AO MUNICIPIO DO SARDOAL NO ÂMBITO DO PAOC - RE1 

Força Aérea - Academia da Força Aérea – Corta Mato 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93FEVEREIRO2015.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/APOIOAOMUNICIPIODOSARDOALNO%C3%82MBITODOPAOC-RE1.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-774-academia-da-forca-aerea
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/0205/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



