
Noticias    

Diário de Noticias 

- Juncker: "Pecámos contra gregos, portugueses e irlandeses" 

- Criar o posto de furriel? Para os sargentos a ideia é "uma ofensa" 

- Políticos e chefias de topo ganham mais do que em 2011 

- "Portugal é a melhor prova" de que programas funcionam 

- Sindicatos estimam que greve feche amanhã centenas de escolas 

- Grécia já pediu a extensão do empréstimo 

 

Correio da Manhã 

- Rastreio nacional para hepatite C 

- Juncker: troika "pecou contra dignidade" de Portugal 

- Armando Esteves Pereira - Poder alienado 

 

Jornal de Noticias 

- Paula Ferreira - Será o dinheiro a mudar os médicos? 

 

Público 

- Sócrates desloca-se a Lisboa para ser ouvido 

- Nova proposta sobre subvenções parlamentares pode ser ilegal 

- Ministra das Finanças pode escapar às explicações sobre caso SwissLeaks no Parlamento 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4408162&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4408668
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4407882&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4407810&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4408651&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4408635&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/rastreio_nacional_para_hepatite_c.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/presidente_da_ce_admite_que_troika_pecou_contra_dignidade_de_portugal_e_grecia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/poder_alienado.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4408239&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/socrates-deslocase-a-lisboa-para-ser-ouvido-1686582
http://www.publico.pt/politica/noticia/nova-proposta-sobre-subvencoes-parlamentares-pode-ser-ilegal-1686566
http://www.publico.pt/economia/noticia/maria-luis-albuquerque-e-teixeira-dos-santos-podem-delegar-audicao-sobre-caso-swissleaks-1686575
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Força Aérea com oito helicópteros parados por atraso do fornecedor 

- Tsipras deixa cair promessas para negociar com Europa 

- Eurodeputado do PCP considera "enorme desfaçatez" declarações de Juncker 

- Cavaco diz que Portugal é um dos países que fez e fará maiores doações à Grécia 

- Luís Osório - O que não se disse na operação do BPI 

 

Expresso 

- Agora Portugal é exemplo. Há duas semanas tinha perdido ímpeto reformista 

 

Diário Económico 

- Carreiras da Função Pública estão por rever desde 2008 

- Obras públicas não cumprem recomendações do Tribunal de Contas 

- Passos e Portas juntos no arranque das "Jornadas do Investimento" 

- Demissões nos hospitais “ameaçam” confiança no SNS 

- Presidente atribui retoma à recusa da austeridade 

 

Noticias ao Minuto 
- Saúde : São 1,3 milhões os portugueses sem médico de família 

- Protesto : Bombeiros manifestam-se contra "bloqueios do Governo" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/carreiras-da-funcao-publica-estao-por-rever-desde-2008_212314.html
http://economico.sapo.pt/noticias/obras-publicas-nao-cumprem-recomendacoes-do-tribunal-de-contas_212296.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-e-portas-juntos-no-arranque-das-jornadas-do-investimento_212333.html
http://economico.sapo.pt/noticias/demissoes-nos-hospitais-ameacam-confianca-no-sns_212319.html
http://economico.sapo.pt/noticias/presidente-atribui-retoma-a-recusa-da-austeridade_212313.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/forca-aerea-oito-helicopteros-parados-atraso-fornecedor
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/tsipras-deixa-cair-promessas-negociar-europa/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/eurodeputado-pcp-considera-enorme-desfacatez-declaracoes-juncker/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/nao-se-disse-na-operacao-bpi/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/cavaco-diz-portugal-dos-paises-fez-fara-maiores-doaccoes-grecia/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/agora-portugal-e-exemplo-ha-duas-semanas-tinha-perdido-impeto-reformista=f911484
http://www.noticiasaominuto.com/pais/349760/sao-1-3-milhoes-os-portugueses-sem-medico-de-familia
http://www.noticiasaominuto.com/pais/349646/bombeiros-manifestam-se-contra-bloqueios-do-governo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- O que quer e está disposta a dar a Grécia 

- Maria José Morgado sobre o caso Sócrates: “As pessoas não estão loucas” 

- Governo aprova em Conselho de Ministros reforço de leis anti-terroristas negociado com PS 

- PCP quer criar unidade técnica para apurar quem ganhou dinheiro com o BES 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

 

1. Proposta de Diploma do novo EMFAR 

2. Contributos da AOFA para alteração da Proposta de Diploma 

3. Solicitação ao MDN, pela AOFA, dos Fundamentos de alteração do EMFAR 

4. Solicitação ao MDN, pela AOFA, de novo prazo para análise e contributos 

 

- AOFA – Divulgação IASFA – FÉRIAS 2015 
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http://observador.pt/especiais/o-que-quer-e-esta-disposta-dar-grecia/
http://observador.pt/2015/02/19/maria-jose-morgado-sobre-o-caso-socrates-pessoas-nao-estao-loucas/
http://observador.pt/2015/02/18/governo-aprova-em-conselho-de-ministros-reforco-de-leis-anti-terroristas-negociado-com-ps/
http://observador.pt/2015/02/18/pcp-quer-criar-unidade-tecnica-para-apurar-quem-ganhou-dinheiro-com-o-bes/
http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_MDN_20150209.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Contributos_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Solicitar_fundamentos_alteracao_EMFAR.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/MDN_EMFAR_Revisao_Fundamentacao_2015FEV09.pdf
http://www.iasfa.pt/pdf/ferias_2015/separata_ferias_2015.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 - ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE O RE1 E A CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTELO DE VIDE 

 

 

 

 

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/ASSINATURADEPROTOCOLOENTREORE1EAC%C3%82MARAMUNICIPALDECASTELODEVIDE.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/0219/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



