
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal, Irlanda e Grécia vão perder mais valor que o esperado 

- Olga Roriz: 40 anos de carreira a lançar pistas para o futuro 

- Paulo Pereira de Almeida - O aumento de impostos de Costa 

- Fernanda Câncio - O mal e a caramunha 

 

Correio da Manhã 

- Hepatite C: Governo chega a acordo 

 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - Nas raízes do medo 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - A Grécia lavrou a certidão de óbito 

 

Público 

- 2965 beneficiários deixaram a ADSE no ano passado 

- Da demarcação ao elogio: a estratégia grega vista do Parlamento português 

- Será a Grécia o “cavalo de Tróia” russo na UE? 

 

Ionline 

- Saiba quanto cobram os bancos em comissões 

- Pagamentos com cartão Visa cresceram 11% em Portugal para mais de 26 mil milhões de  

euros 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4384695&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=4384592
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4384917&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4384928&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/governo_chega_a_acordo_com_farmaceutica.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4384886&opiniao=In%EAs%20Cardoso
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4384883&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/economia/noticia/2965-beneficiarios-deixaram-a-adse-no-ano-passado-1685217
http://www.publico.pt/politica/noticia/da-demarcacao-ao-elogio-a-estrategia-grega-vista-do-parlamento-portugues-1685216?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/sera-a-grecia-o-cavalo-de-troia-russo-na-ue-1685204?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/saiba-quanto-cobram-os-bancos-comissoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pagamentos-cartao-visa-cresceram-11-portugal-mais-26-mil-milhoes-euros/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Portugueses em Atenas cautelosos. "Caminho da Grécia e Portugal vai cruzar-se muitas 

vezes" 

- Grécia. Ferreira Leite concorda com "uma solução europeia para um problema europeu" 

- Mariana Mortágua - As novidades chegam tarde à província 

 

Diário Económico 

- Angola entrega emissão de dívida a chineses, franceses e norte-americanos 

- Mercados em Zoom: Petróleo a caminho da maior valorização quinzenal em 17 anos 

- ADSE fechou 2014 com o primeiro excedente da história 

 

Noticias ao Minuto 

- Decreto-lei : Há dois meses para 'trabalhar' suplementos da Função Pública 

- ANMP : Projeto do Governo para transferir competências na Saúde "é uma armadilha" 

- Petróleo : O preço dos combustíveis vai subir. E não é pouco 

- Empréstimos : Construtora do GES põe em risco 100 milhões da CGD 

 

Observador 

- Eurogrupo reúne-se na quarta-feira para debater a Grécia 

- Sócrates podia forjar documentos ou fugir de Portugal 

- NATO anuncia o maior reforço militar desde o fim da Guerra fria para “responder” à Rússia 
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http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-petroleo-a-caminho-da-maior-valorizacao-quinzenal-em-17-anos_211556.html
http://economico.sapo.pt/noticias/adse-fechou-2014-com-o-primeiro-excedente-da-historia_211514.html
http://expresso.sapo.pt/portugueses-em-atenas-cautelosos-caminho-da-grecia-e-portugal-vai-cruzar-se-muitas-vezes=f909553
http://expresso.sapo.pt/grecia-ferreira-leite-concorda-com-uma-solucao-europeia-para-um-problema-europeu=f909644
http://expresso.sapo.pt/as-novidades-chegam-tarde-a-provincia=f909643
http://economico.sapo.pt/noticias/angola-entrega-emissao-de-divida-a-chineses-franceses-e-norteamericanos_211552.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/344177/ha-dois-meses-para-trabalhar-suplementos-da-funcao-publica
http://www.noticiasaominuto.com/pais/344183/projeto-do-governo-para-transferir-competencias-na-saude-e-uma-armadilha
http://www.noticiasaominuto.com/economia/344148/o-preco-dos-combustiveis-vai-subir-e-nao-e-pouco
http://www.noticiasaominuto.com/economia/344119/construtora-do-ges-poe-em-risco-100-milhoes-da-cgd
http://observador.pt/2015/02/06/eurogrupo-reune-se-na-quarta-feira-para-debater-grecia/
http://observador.pt/2015/02/06/socrates-podia-forjar-documentos-ou-fugir-de-portugal/
http://observador.pt/2015/02/05/nato-anuncia-o-maior-reforco-militar-desde-o-fim-da-guerra-fria-para-responder-russia/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata José Manuel Neto Simões - "Pensar o Nosso Futuro (1)" 

 

- Informação aos Sócios e Sócias da AOFA - Emissão e Envio dos Cartões de 

Familiares no âmbito do Projecto “Família AOFA" 

A AOFA informa que se encontram já prontos os primeiros cerca de 150 (cento e cinquenta) 

cartões de Familiares e que durante a próxima semana iniciaremos o processo de envio aos 

Sócios e Sócias que os requisitaram. Estes envios, por uma questão de poupança de custos 

por parte da AOFA, serão efectuados, nesta fase, para a morada dos Sócios e Sócias e não 

para as moradas de cada um dos Familiares. Será feito, portanto, um envio por cada Sócio/a. 

Mais se informa que com uma periodicidade semanal a AOFA continuará a fazer a emissão e 

envio dos cartões que entretanto continuarem a ser requisitados. Recordamos que a breve 

prazo, em data a anunciar, deixarão de ser válidas as declarações em papel até agora 

utilizadas, passando apenas e só a ter acesso à Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA 

os Familiares possuidores de cartão, razão pela qual, uma vez mais, apelamos a que todos os 

Sócios e Sócias que ainda não o fizeram que procedam, quanto antes, às necessárias 

requisições. O processo de requisição é extremamente fácil e não implica quaisquer custos. 

Bastará 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://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
http://www.aofa.pt/artigos/Neto_Simoes_PENSAR_O_NOSSO_FUTURO_1.pdf


 

As Nossas 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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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/0206/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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