
Noticias    

Diário de Noticias 

- UCRÂNIA : Presidência e oposição chegaram a acordo 

- 2,2 mil milhões de dólares para 2014: UNICEF faz o maior apelo de emergência de sempre 

- Venda da Transtejo/Soflusa, Carris, STCP e metros avança já 

- Bruxelas: salários têm de cair mais 2% a 5% em Portugal 

- Paulo Pereira de Almeida - Polícias e militares na miséria 

 

Correio da Manhã 

- Governo não dá tolerância de ponto no Carnaval 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - A "austeridade" nunca existiu 

- Fernando Santos - A obsessão dos colarinhos brancos 

 

Publico 
- Corte permanente nos salários da função pública até ao final do ano 

- Nós, Cidadãos é o novo partido de centro-direita em formação 

- Pedro Sousa Carvalho - Para dançar o tango bastam dois políticos e um punhal 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3698856&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3698866&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO325482.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO325452.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3698407&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-nao-da-tolerancia-de-ponto-no-carnaval162015000
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3698437&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3698436&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-prepara-corte-permanente-nos-salarios-da-funcao-publica-ate-ao-final-do-ano-1624596
http://www.publico.pt/politica/noticia/nos-cidadaos-novo-partido-em-formacao-1624559
http://www.publico.pt/politica/noticia/para-dancar-o-tango-bastam-dois-politicos-e-um-punhal-1624579
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Governo quer programa de rescisões para funcionários das autarquias 

- Bruxelas exige mais cortes salariais 

- Ferreira Leite: "Nem toda a euforia é muito sincera. Há algum teatro” 

- A catarse social-democrata antes do novo ciclo eleitoral 

- José Diogo Madeira – Milagre 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - Pensavam que se safavam, mas o FMI não deixa 

- Dívida pública direta subiu 4,4 mil milhões em janeiro 

 

Diário Económico 

- Função Pública : Corte de suplementos em Junho e nova tabela salarial em Dezembro 

- Governo avalia medidas de flexibilidade salarial 

- Francisco Ferreira da Silva - Os custos da energia 

- Xavier Rodríguez Martín - Mais rigor, menos austeridade 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-quer-programa-rescisoes-funcionarios-das-autarquias/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-exige-mais-cortes-salariais/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-nem-toda-euforia-muito-sincera-ha-algum-teatro
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-congresso-psd/catarse-social-democrata-novo-ciclo-eleitoral/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/milagre
http://expresso.sapo.pt/pensavam-que-se-safavam-mas-o-fmi-nao-deixa=f857110
http://expresso.sapo.pt/divida-publica-direta-subiu-44-mil-milhoes-em-janeiro=f856954
http://economico.sapo.pt/noticias/corte-de-suplementos-em-junho-e-nova-tabela-salarial-em-dezembro_187626.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-avalia-medidas-de-flexibilidade-salarial_187636.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-custos-da-energia_187682.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mais-rigor-menos-austeridade_187642.html


Destak 

- MÚSICA E LITERATURA : Povo comemora dois anos com cultura 

- Inspeção do Trabalho pede reforço orçamental para cumprir missão 

- No Largo do Intendente há uma casa que abre as portas à cultura 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.destak.pt/artigo/187821-povo-comemora-dois-anos-com-cultura
http://www.destak.pt/artigo/187804-inspecao-do-trabalho-pede-reforco-orcamental-para-cumprir-missao
http://www.destak.pt/artigo/187820-no-largo-do-intendente-ha-uma-casa-que-abre-as-portas-a-cultura
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NAVIO-ESCOLA ALEMÃO GORCH FOCK ABERTO A VISITAS EM PORTIMÃO 

Força Aérea - CEMFA condecorado com Ordem Nacional da Legião de Honra - Grau Oficial 

 

 

 

 

 

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/Navio-escola-alemao-Gorch-Fock-aberto-a-visitas-em-Portimao.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-494-cemfa-condecorado-com-ordem-nacional-da-legiao-de-honra-grau-oficial
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0221/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



