
Noticias    

Diário de Noticias 

- La Caixa lança OPA sobre BPI e oferece 1,082 mil milhões 

- YANIS VAROUFAKIS (Ministro das Finanças da Grécia) - Não é altura para jogos na Europa 

- Seis dias no corredor das urgências de Beja por falta de camas 

- Mário Soares - As sondagens 

- Bernardo Pires de Lima - A culpa ocidental 

 

Correio da Manhã 

- Chovem críticas a perdão de corruptos 

- Fisco investiga contas na Suíça desde 2011 

- Fernanda Cachão - Se és corrupto... 

- Joana Amaral Dias - Saco-fiscal 

 

Jornal de Noticias 

- Grécia não aceita ultimato do Eurogrupo "nem com pistola apontada à cabeça" 

- Inês Cardoso - O jogo da corda 

 

Público 

- PCP propõe criminalizar falha na declaração de enriquecimento súbito 

- Supremo confirma validade de um contrato de swap vendido pelo Santander 

- Função Pública ficou com menos 18.474 trabalhadores em 2014 

- José Vítor Malheiros - António Costa, o Benfica, o descaramento e que Deus nos guarde 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4405143&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4404902&seccao=Convidados&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4404418&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4404857&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4404864&seccao=Bernardo%20Pires%20de%20Lima
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/chovem_criticas_ao_pacote_da_corrupcao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/fisco_investiga_contas_na_suica_desde_2011.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/fernanda_cachao/detalhe/se_es_corrupto.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joana_amaral_dias/detalhe/saco_fiscal.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4405325
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4404912&opiniao=In%EAs%20Cardoso
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-propoe-criminalizar-falha-na-declaracao-de-enriquecimento-subito-1686328
http://www.publico.pt/economia/noticia/supremo-confirma-validade-de-um-contrato-de-swap-vendido-pelo-santander-1686357
http://www.publico.pt/economia/noticia/funcao-publica-ficou-com-menos-18474-trabalhadores-em-2014-1686368
http://www.publico.pt/politica/noticia/antonio-costa-o-benfica-o-descaramento-e-que-deus-nos-guarde-1686349?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Ultimato. Grécia tem de pedir extensão do resgate até sexta-feira 

- IDE. Investimento alemão cresceu 37,8%, em contraciclo com restante EU 

- Europa a 28 desinvestiu fortemente em Portugal nos primeiros 11 meses de 2014 

 

Diário Económico 

- Extensão do programa grego "é única solução legal" 

- Salários da função pública voltaram a cair 3,8% com regresso dos cortes 

 

Noticias ao Minuto 
- Vídeo : Estará o antissemitismo de volta à Europa? Tire as suas conclusões 

- Dados : Menos funcionários públicos, mas mais nos gabinetes do Governo 

 

Observador 

- Manuela a Presidente? Apoios já há – mas também muitos obstáculos 

- Oito dicas para tornar o computador mais rápido 

- Um mapa que diz tudo: A Europa a morrer, o mundo a crescer (interativo) 
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http://economico.sapo.pt/noticias/extensao-do-programa-grego-e-unica-solucao-legal_212179.html
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http://observador.pt/2015/02/16/um-mapa-que-diz-tudo-europa-morrer-o-mundo-crescer-interativo/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Neto Simões – “Confronto geopolítico na Europa” 
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http://www.aofa.pt/artigos/Neto_Simoes_Confronto_Geopolitico_na_Europa.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 ) 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - COMANDANTE MILITAR VISITA CAMPO 

PORTUGUÊS NO 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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