
Noticias    

Diário de Noticias 

- 1 140 000 000 000 euros. Dinheiro há. Agora tem de chegar às empresas 

- Tsipras avisa: "Não aceitaremos aqui representantes de Merkel" 

- Parlamento chumba legalização da adoção por casais gay 

- Paulo Pereira de Almeida - Ministros incompetentes, vistos e mortes nos hospitais 

 

Correio da Manhã 

- Venda da PT aprovada com polémica 

- BCE compra 60 mil milhões em dívida por mês 

 

Jornal de Noticias 

- Afonso Camões - De Atenas a Alcains, Trancoso e Vila do Conde 

- Paula Ferreira - Este país não é para doentes 

 

Público 

- Intervenções anteriores limitam compras do BCE a Portugal 

- Como será aplicado o plano do BCE 

- Franceses asseguram PT com 98% dos votos 

- A promessa de Tsipras e Iglésias no comício do Syriza: "Then we take Berlin" 

- Francisco Louçã - Desculpai qualquer coisinha, mas é mesmo precisa uma base militar  

norte-americana nas Lajes? 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4358073
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4357959
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4357625&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4358024&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/venda_da_pt_aprovada_com_polemica.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/bce_faz_compras_de_60_mil_milhoes_por_mes.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4358075&opiniao=Afonso%20Cam%F5es
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4355737&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.publico.pt/economia/noticia/compras-de-divida-portuguesa-serao-menores-do-que-o-valor-correspondente-a-participacao-no-bce-1683108
http://www.publico.pt/economia/noticia/como-sera-concretizado-plano-do-bce-1683113
http://www.publico.pt/economia/noticia/venda-da-pt-portugal-a-altice-aprovada-1683096?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/tsipras-e-iglesias-prometem-then-we-take-berlin-no-comicio-do-syriza-em-atenas-1683101
http://blogues.publico.pt/tudomenoseconomia/2015/01/22/desculpai-qualquer-coisinha-mas-e-mesmo-precisa-uma-base-militar-norte-americana-nas-lajes/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Colocação de professores poderá voltar a ser gerida por directores 

- Cavaco Silva já está a analisar diploma dos suplementos 

- Dois minutos chegaram para a maioria chumbar tentativa de travar venda da TAP 

 

Ionline 

- Europa "abandona" a Grécia a dois dias das eleições 

- Lajes. China diz desconhecer polémica mas reafirma vontade de "aprofundar relações" 

- Luís Osório - Consegue explicar-me? 

 

Expresso 

- Ministério da Defesa altera plano: não haverá aviões novos, antes "modernização" dos  

antigos 

- Preço dos combustíveis vai subir. E o culpado é... Mario Draghi 

- Podemos citar Cohen com o Syriza: "Primeiro tomamos Manhattan, depois tomamos Berlim" 

- Cavaco convoca Conselho de Estado para a próxima segunda-feira 

 

Diário Económico 

- Governo cria grupo de trabalho para rever sub-sistemas de saúde da Função Pública 

- “O segurança veio dizer-nos para irmos pedir o dinheiro ao BES” 

- “Economia de exclusão criou viveiro” de potenciais terroristas 

- TAP insiste na taxa de combustíveis apesar da baixa do petróleo 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-cria-grupo-de-trabalho-para-rever-subsistemas-de-saude-da-funcao-publica_210510.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-seguranca-veio-dizernos-para-irmos-pedir-o-dinheiro-ao-bes_210505.html
http://economico.sapo.pt/noticias/economia-de-exclusao-criou-viveiro-de-potenciais-terroristas_210497.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tap-insiste-na-taxa-de-combustiveis-apesar-da-baixa-do-petroleo_210481.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/colocacao-de-professores-podera-voltar-a-ser-gerida-por-directores-1683076
http://www.publico.pt/economia/noticia/cavaco-silva-ja-esta-a-analisar-diploma-dos-suplementos-1683107
http://www.publico.pt/economia/noticia/dois-minutos-chegaram-para-a-maioria-chumbar-tentativa-de-travar-venda-da-tap-1683095
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/europa-abandona-grecia-dois-dias-das-eleicoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/lajes-china-diz-desconhecer-polemica-reafirma-vontade-aprofundar-relacoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/consegue-explicar-me/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/ministerio-da-defesa-altera-plano-nao-havera-avioes-novos-antes-modernizacao-dos-antigos=f907625
http://expresso.sapo.pt/preco-dos-combustiveis-vai-subir-e-o-culpado-e-mario-draghi=f907689
http://expresso.sapo.pt/podemos-citar-cohen-com-o-syriza-primeiro-tomamos-manhattan-depois-tomamos-berlim=f907628
http://expresso.sapo.pt/cavaco-convoca-conselho-de-estado-para-a-proxima-segunda-feira=f907536
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Vídeo : Mais um momento insólito no Parlamento. Desta vez com legos 

- BCE : A medida de Draghi vai afetar as suas poupanças. Saiba como 

- Lagarde : Programa do BCE não é suficiente para reativar economia 

- Pagamento : Por cinco cêntimos, este salário foi penhorado 

- Reação : Venda da PT serve para "maximizar o lucro dos acionistas" 

- BE : Vitória do Syriza é esperança para toda a Europa 

 

Observador 

- Um membro do Syriza já chegou ao poder: chama-se Rena Dourou e governa 2 milhões 

de gregos 

- Paulo Ferreira - Regras de gestão e ética da PT. Da teoria à prática 

- Ponto por ponto. Como vai funcionar o plano do BCE 
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http://observador.pt/explicadores/ponto-por-ponto-como-vai-funcionar-o-plano-bce/
http://www.noticiasaominuto.com/politica/337032/mais-um-momento-insolito-no-parlamento-desta-vez-com-legos#/615/0
http://www.noticiasaominuto.com/economia/337838/a-medida-de-draghi-vai-afetar-as-suas-poupancas-saiba-como
http://www.noticiasaominuto.com/economia/337857/programa-do-bce-nao-e-suficiente-para-reativar-economia
http://www.noticiasaominuto.com/pais/337830/por-cinco-centimos-este-salario-foi-penhorado
http://www.noticiasaominuto.com/politica/337770/venda-da-pt-serve-para-maximizar-o-lucro-dos-acionistas
http://www.noticiasaominuto.com/politica/337654/vitoria-do-syriza-e-esperanca-para-toda-a-europa
http://observador.pt/2015/01/22/um-membro-do-syriza-ja-chegou-ao-poder-chama-se-rena-dourou-e-governa-2-milhoes-de-gregos/
http://observador.pt/opiniao/regras-de-gestao-e-etica-da-pt-da-teoria-pratica/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Projecto “Família AOFA” – A AOFA irá muito em breve, no âmbito do Pelouro de Apoio 

Social aos Sócios/as e respectivos Familiares (Cônjuges, Filhos, Filhas, Pais, Mães, Sogros e 

Sogras) proceder à emissão de cartões para esses Familiares que lhes permitirão usufruir, 

autonomamente e sem quaisquer custos, de todos os benefícios financeiros e sociais 

inerentes à Rede Nacional de Protocolos (RNP) que, ao longo dos últimos 2 anos, temos vindo 

a concretizar em todo o país e que conta actualmente com cerca de 200 (duzentas) parcerias 

com Entidades de referência. Trata-se de um projecto de grande envergadura que, mais do 

que reflectir a preocupação central da AOFA para com os Sócios e respectivos Familiares, leva 

concretamente à prática, num momento muito especialmente difícil para a Família Militar em 

que diariamente somos confrontados com a perda acelerada de direitos, uma resposta 

efectiva da Associação que, estamos certos, será do inteiro agrado dos/as Sócios/as e 

potenciará a Justiça Social, a Solidariedade e a Coesão que defendemos e praticamos no 

âmbito da AOFA. Conheça as grandes linhas orientadoras deste projecto. 

 

- A Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA está em permanente crescimento. Conheça 

desde já, com todo o detalhe, as cerca de 200 (duzentas) Entidades que já hoje têm Parcerias 

oficialmente estabelecidas com a AOFA! 
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http://observador.pt/explicadores/ponto-por-ponto-como-vai-funcionar-o-plano-bce/
http://www.aofa.pt/protocolos/Projecto_Familia_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Protocolos_Apresentacao.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Instituto de Odivelas – Esgrima com alunas CADA VEZ MAIS ALTO! 

Encontro Convívio dos ex- Combatentes, Familiares e Amigos da 3.ª Companhia «BRAVOS E  

UNIDOS» do Batalhão de Caçadores 4515/73 Serviu Portugal em Angola, no período de 1973 

a 1975 

10º Aniversário do Monumento aos Combatentes do Ultramar - Moledo – Lourinhã 

 

 

 

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://institutodivelas.com/noticias/1083-esgrima-com-alunas-cada-vez-mais-alto.html
http://ultramar.terraweb.biz/2015_05_30_3C_BCac4515_73.htm
http://combatentestorresvedras.blogspot.pt/2015/01/10-aniversario-do-monumento-aos.html
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/0123/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



