
Noticias    

Diário de Noticias 

- Banco suíço promoveu fraude fiscal ao guardar mais de 180 mil milhões 

- Parlamento pede escutas de Ricciardi com Passos Coelho 

- Sérgio Figueiredo - A Lista de Schindler 

 

Correio da Manhã 

- Francisco Moita Flores – Palermices 

- José Rodrigues - Esticar a corda 

- Luciano Amaral - Costa dos murmúrios 

 

Jornal de Noticias 

- Grécia vai exigir à Alemanha indemnizações da II Guerra Mundial 

- Grécia ajuda os que mais sofreram com a crise e reafirma que quer pagar dívidas 

- Podemos consolida-se como primeira força política em Espanha 

- Mais de 100 detidos em manifestação de novo movimento de extrema-direita na Alemanha 

- Paula Ferreira - Na Europa a história continua 

 

Público 

- EMEF fez desconto de 1,7 milhões aos candidatos ao Metro do Porto 

- Tsipras não recua e assume posição de choque com a zona euro 

- António Correia de Campos - Narrativa romântica 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4389623&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4389634&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4389324&seccao=S%E9rgio%20Figueiredo&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_moita_flores/detalhe/palermices.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/esticar_a_corda.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/luciano_amaral/detalhe/costa_dos_murmurios.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4389375
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4389242
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4389020
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4389498
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4389546&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.publico.pt/economia/noticia/emef-fez-desconto-de-17-milhoes-aos-candidatos-ao-metro-do-porto-1685460
http://www.publico.pt/mundo/noticia/tsipras-nao-recua-e-assume-posicao-de-choque-com-a-zona-euro-1685488?page=-1
http://www.publico.pt/portugal/noticia/narrativa-romantica-1685441?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- "Despenalização de drogas leves está fora de programa de Governo" 

- Ministra da Justiça defende despenalização de uso de drogas leves 

- Sem-abrigo. 121 pessoas assistidas em dois dias 

- Tsipras.Grécia tem "obrigação histórica e moral" de reclamar indemnizações à Alemanha 

- Passos Coelho diz ser abuso usar Grécia como motivo para repensar União Europeia 

- Papa apela ao fim da escravidão, da exploração, dos abusos e da tortura 

- Passos Coelho. Europa deve ajudar Grécia mas não "de qualquer maneira" 

- Governo grego cria plano de ajuda aos que mais sofreram com a crise 

 

Expresso 

- Podemos e Cidadãos mostram as garras na política espanhola 

- Banco de Fomento a passo de caracol 

 

Diário Económico 

- Passos sem margem para seduzir Função Pública em ano eleitoral 

- Discurso de Tsipras atira bolsas para o vermelho 

- As previsões da Comissão Europeia para a economia mundial 

- Partido Socialista tenta convencer eleitores que Podemos não pode ganhar eleições 

- Saiba como irá funcionar a nova tabela de suplementos no Estado 
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http://economico.sapo.pt/noticias/passos-sem-margem-para-seduzir-funcao-publica-em-ano-eleitoral_211623.html
http://economico.sapo.pt/noticias/discurso-de-tsipras-atira-bolsas-para-o-vermelho_211651.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-previsoes-da-comissao-europeia-para-a-economia-mundial_211654.html
http://economico.sapo.pt/noticias/partido-socialista-tenta-convencer-eleitores-que-podemos-nao-pode-ganhar-eleicoes_211642.html
http://economico.sapo.pt/noticias/saiba-como-ira-funcionar-a-nova-tabela-de-suplementos-no-estado_211604.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/despenalizacao-drogas-leves-esta-fora-programa-governo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministra-da-justica-defende-despenalizacao-uso-drogas-leves
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sem-abrigo-121-pessoas-assistidas-dois-dias
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/tsipras-grecia-tem-obrigacao-historica-moral-reclamar-indemnizacoes-alemanha
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-coelho-diz-ser-abuso-usar-grecia-motivo-repensar-uniao-europeia
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/papa-apela-ao-fim-da-escravidao-da-exploracao-dos-abusos-da-tortura
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/passos-coelho-europa-deve-ajudar-grecia-nao-qualquer-maneira
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-grego-cria-plano-ajuda-aos-mais-sofreram-crise
http://expresso.sapo.pt/podemos-e-cidadaos-mostram-as-garras-na-politica-espanhola=f909909
http://expresso.sapo.pt/banco-de-fomento-a-passo-de-caracol=f909818
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 
- Fundador PS : "Vitorino? Mais um facilitador de negócios em Belém? Francamente" 

- Inquérito : Parlamento perde petição para reabrir caso dos submarinos 

- Segurança Social : Após concurso, escolhidos são apenas figuras do PSD e CDS 

- Grécia : Alexis Tsipras exclui austeridade do programa do novo governo 

- Diploma : Cortes nos suplementos da Função Pública decididos até abril 

- Beleza : Praias alentejanas são melhores do que as de Ibiza, diz The Guardian 

 

Observador 

- Investigação “Swissleaks”: há um português que tem 143 milhões na Suíça 

- Depois do Syriza, o Podemos e os Cidadãos. Espanha está a mudar 

 

Sapo Noticias 

- Sargentos temem "retrocesso histórico" na carreira com novo estatuto dos militares 
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http://www.noticiasaominuto.com/politica/345256/vitorino-mais-um-facilitador-de-negocios-em-belem-francamente
http://www.noticiasaominuto.com/pais/345265/parlamento-perde-peticao-para-reabrir-caso-dos-submarinos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/345240/apos-concurso-escolhidos-sao-apenas-figuras-do-psd-e-cds
http://www.noticiasaominuto.com/economia/345143/alexis-tsipras-exclui-austeridade-do-programa-do-novo-governo
http://www.noticiasaominuto.com/economia/344640/cortes-nos-suplementos-da-funcao-publica-decididos-ate-abril
http://www.noticiasaominuto.com/pais/345053/praias-alentejanas-sao-melhores-do-que-as-de-ibiza-diz-the-guardian
http://observador.pt/2015/02/09/investigacao-swissleaks-revela-esquemas-de-evasao-fiscal-no-banco-hsbc/
http://observador.pt/2015/02/08/depois-syriza-o-podemos-e-os-cidadaos-espanha-esta-mudar/
http://www.sapo.pt/noticias/sargentos-temem-retrocesso-historico-na_54d791e5dec49c867a825130
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Gabinete do General Chefe do Estado-Maior do Exército – Informação sobre “Anomalias  

detectadas no funcionamento do HFAR” 

 

- Projecto “Família AOFA" – Informações relevantes 
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http://www.aofa.pt/rimp/GAB_CEME_HFAR.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Familia_AOFA_Informacoes_relevantes.pdf
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 - ENCALHE DE DUAS EMBARCAÇÕES DE PESCA NA PRAIA DE VALE DO LOBO 

Marinha - SALVAMENTO DE DOIS PRATICANTES DE WINDSURF NO GUINCHO 

Exército - REGIMENTO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA Nº1 REALIZA OPERAÇÕES DE LIMPEZA  

DE MINAS NA SERRA DE SINTRA 

Exército - ABERTURA E DESTRUIÇÃO DE CONTENTORES COM MATERIAIS INDUSTRIAIS 

PERIGOSOS - RE 1 

 

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/Encalhe-de-duas-embarcacoes-de-pesca-na-praia-de-Vale-de-Lobos.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Salvamento-de-dois-praticantes-de-windsurf-no-Guincho.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/REGIMENTODEARTILHARIAANTIA%C3%89REAN%C2%BA1REALIZAOPERA%C3%87%C3%95ESDELIMPEZADEMINASNASERRADESINTRA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTURAEDESTRUI%C3%87%C3%83ODECONTENTORESCOMMATERIAISINDUSTRIAISPERIGOSOS-RE1.aspx
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/0209/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



