
Noticias    

Diário de Noticias 

- Novo Estatuto dos Militares aumenta tempo mínimo de serviço dos pilotos 

- Alemanha é o país que mais desviou crescimento de Portugal 

- Mário Soares - Portugal: cada dia pior 

- Pedro Tadeu - Afinal, quem é culpado no caso da hepatite C? 

 

Correio da Manhã 

- Caso submarinos abre guerra no PS 

- Europa não cede a exigência grega 

- Armando Esteves Pereira -Contos gregos 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal quer antecipar pagamento de 14 mil milhões de euros ao FMI 

- Novo Banco sem responsabilidades por papel comercial do GES 

- Petição dos submarinos desaparece pela segunda vez do Parlamento 

- Inês Cardoso - A opinião de uma cidadã que é ministra 

 

Público 

- Compras à Alemanha agravam défice comercial 

- Áustria critica Alemanha e fala de "programa lógico" da Grécia 

- Mais de 200 portugueses envolvidos no esquema de fuga ao fisco do HSBC 

- José Vítor Malheiros - Alemanha brinca com o fogo na Grécia 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4391699&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4391370&seccao=Dinheiro%20Vivo&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4391348&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4391354&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/caso_submarinos_abre_guerra_no_ps.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/europa_nao_cede_a_exigencia_grega.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/contos_gregos.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4391893
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4391897&dossier=O%20caso%20BES&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4390747
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4391351&opiniao=In%EAs%20Cardoso
http://www.publico.pt/economia/noticia/subida-do-defice-comercial-tem-forte-contributo-alemao-1685589?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/austria-critica-alemanha-e-fala-de-programa-logico-da-grecia-1685548
http://www.publico.pt/economia/noticia/hsbc-garante-que-fez-transformacao-radical-desde-2008-1685514
http://www.publico.pt/mundo/noticia/alemanha-brinca-com-o-fogo-na-grecia-1685576
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- CDS. Um partido de homens temporariamente sós 

- Rio diz que próximo PR deveria ter papel mais interventivo 

- Luís Rosa - Violência doméstica. Uma homenagem 

- Miguel Prudêncio - O estado da cooperação científica entre Portugal e os EUA 

 

Expresso 

- Grécia avançará com Plano B para se financiar, se Europa falhar 

- ANA estuda fecho de uma pista na Portela 

- Áustria coloca-se ao lado da Grécia e critica "plano de 'esperar para ver'" de Merkel 

- Wolfgang Schäuble sobre a Grécia. "Se a minha ajuda não é bem-vinda, tudo bem" 

- Guerra aberta entre deputadas do PS 

- Francisco estava a caminho de Tiburtina quando fez um desvio 

- Portugueses querem pagar menos eletricidade devido ao impacto ambiental das renováveis 

 

Diário Económico 

- Governo transfere tutela da CGA para ministério de Mota Soares 

- Grécia diz que o seu plano B inclui Rússia e China 

- Mais 480 funcionários da Segurança Social dispensados a partir de hoje 

- Podemos espanhol contrata informático do HSBC 

- Empresas que contratem já têm incentivos adicionais no novo QREN 

- Novo Banco divulga em breve resultados "difíceis" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-transfere-tutela-da-cga-para-ministerio-de-mota-soares_211746.html
http://economico.sapo.pt/noticias/grecia-diz-que-o-seu-plano-b-inclui-russia-e-china_211737.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mais-480-funcionarios-da-seguranca-social-dispensados-a-partir-de-hoje_211699.html
http://economico.sapo.pt/noticias/podemos-espanhol-contrata-informatico-do-hsbc_211725.html
http://economico.sapo.pt/noticias/empresas-que-contratem-ja-tem-incentivos-adicionais-no-novo-qren_211733.html
http://economico.sapo.pt/noticias/novo-banco-divulga-em-breve-resultados-dificeis_211744.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cds-partido-homens-temporariamente-sos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/rio-diz-proximo-presidente-da-republica-deveria-ter-papel-mais-interventivo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/violencia-domestica-uma-homenagem/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/estado-da-cooperacao-cientifica-entre-portugal-os-eua/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/grecia-avancara-com-plano-b-para-se-financiar-se-europa-falhar=f910153
http://expresso.sapo.pt/ana-estuda-fecho-de-uma-pista-na-portela=f910158
http://expresso.sapo.pt/austria-coloca-se-ao-lado-da-grecia-e-critica-plano-de-esperar-para-ver-de-merkel=f910039
http://expresso.sapo.pt/wolfgang-schauble-sobre-a-grecia-se-a-minha-ajuda-nao-e-bem-vinda-tudo-bem=f910041
http://expresso.sapo.pt/guerra-aberta-entre-deputadas-do-ps=f910105
http://expresso.sapo.pt/francisco-estava-a-caminho-de-tiburtina-quando-fez-um-desvio=f910058
http://expresso.sapo.pt/portugueses-querem-pagar-menos-eletricidade-devido-ao-impacto-ambiental-das-renovaveis=f910028
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 
- PSD : Pagamento antecipado ao FMI pode repercutir-se nos impostos 

- Manifestação : Reformados exigem descongelamento das pensões 

- Vídeo : Tem um minuto para perceber a evolução na Terra? 

- Saúde : Incompatibilidade sanguínea já não é entrave a transplantes 

- Historiadora : Assassinato de Humberto Delgado teve aval de Salazar 

- História : "Obviamente demito-o!", a frase de Humberto Delgado 

 

Observador 

- Custo das crises foi muito maior do que devia ter sido, diz o economista-chefe do BCE 

- Governos portugueses permitiram limpar rasto do dinheiro vindo da Suíça 

- “Se a Alemanha quiser rebentar com a Europa, temos um Plano B” 

- Petróleo vai chegar aos 20 dólares por barril, diz o Citi 

- Planos secretos do Dia D descobertos debaixo do chão de um hotel 

- BES. Perguntas do PS a Constâncio põem em xeque versão dada por Carlos Costa 

- Guia para os fundos estruturais: como candidatar-se, para que servem e quem beneficia 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Projecto “Família AOFA" – Informações relevantes 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/345784/pagamento-antecipado-ao-fmi-pode-repercutir-se-nos-impostos
http://www.noticiasaominuto.com/pais/345802/reformados-exigem-descongelamento-das-pensoes
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/345314/tem-um-minuto-para-perceber-a-evolucao-na-terra#/615/0
http://www.noticiasaominuto.com/pais/345691/incompatibilidade-sanguinea-ja-nao-e-entrave-a-transplantes
http://www.noticiasaominuto.com/politica/345670/assassinato-de-humberto-delgado-teve-aval-de-salazar
http://www.noticiasaominuto.com/politica/345668/obviamente-demito-o-a-frase-de-humberto-delgado
http://observador.pt/2015/02/10/custo-das-crises-foi-muito-maior-que-devia-ter-sido-diz-o-economista-chefe-bce/
http://observador.pt/2015/02/10/governos-portugueses-permitiram-limpar-rastro-dinheiro-vindo-da-suica/
http://observador.pt/2015/02/10/se-alemanha-quiser-rebentar-com-europa-temos-um-plano-b/
http://observador.pt/2015/02/10/petroleo-vai-chegar-aos-20-dolares-por-barril-diz-o-citi/
http://observador.pt/2015/02/10/planos-secretos-dia-d-descobertos-debaixo-chao-de-um-hotel/
http://observador.pt/2015/02/09/bes-perguntas-ps-constancio-poem-em-cheque-versao-dada-por-carlos-costa/
http://observador.pt/explicadores/guia-para-os-fundos-estruturais-como-candidatar-se-para-que-servem-e-quem-beneficia/
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 ) 

 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - 1ª VISITA OFICIAL DO SECRETÁRIO-GERAL DA 

NATO AO 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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http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93AQUISI%C3%87%C3%95ESDOM%C3%8AS%20Fev.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/777
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/0210/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



