
Noticias    

Diário de Noticias 

- Tsipras chega a acordo com direita nacionalista. Já há governo em Atenas 

- Desemprego de longa duração mais do que duplicou em cinco anos 

- Ricardo Reis - "Ética Militar" 

 

Correio da Manhã 

- Governo abusa de sobretaxa de IRS 

- Saúde corta mais de 400 milhões 

- Luciano Amaral - A Syriza no bolo 

- Eduardo Dâmaso - O lobo grego 

- José Rodrigues - Do outro mundo 

 

Jornal de Noticias 

- David Pontes - O que acontece em Atenas não fica em Atenas 

- Jorge Couto - O Estado Islâmico e os novos Janízaros 

- Pedro Ivo Carvalho - Por favor, tente não morrer 

 

Público 

- Syriza chegou a acordo com partido anti-troika Gregos Independentes 

- Vitória do Syriza celebrada pela esquerda, lamentada pela direita 

- Swaps acumulam risco de 1830 milhões até Setembro 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4363078
http://www.dinheirovivo.pt/economia/macro/interior.aspx?content_id=4362219&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/opiniao_blogs/interior.aspx?content_id=4345400&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/sobretaxa_podia_ter_caido_em_2014.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/saude_corta_mais_de_400_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/luciano_amaral/detalhe/a_syriza_no_bolo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/o_lobo_grego.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/do_outro_mundo.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4362738&opiniao=David%20Pontes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4362737&opiniao=Convidados
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4361422&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.publico.pt/mundo/noticia/syriza-iniciou-contactos-para-formacao-de-uma-maioria-no-parlamento-1683379
http://www.publico.pt/mundo/noticia/vitoria-do-syriza-celebrada-pela-esquerda-lamentada-pela-direita-1683372?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/swaps-acumulam-risco-de-1830-milhoes-ate-setembro-1683344
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Jardim despede-se do Conselho de Estado e da imunidade 

- PS repesca regime de mobilidade de Sócrates, restantes partidos contestam 

- Paulo Guinote - O maravilhoso mundo do mercado da educação 

- Empresas portuguesas preparam-se para queda nos negócios com Angola 

- OMS reconhece ter agido tarde no combate ao ébola 

 

Ionline 

- Tsipras. Um líder fora de série para um país desesperado e há cinco anos sem um projecto 

- Corrupção. Em quatro anos, só cinco pessoas foram condenadas a penas de prisão efectiva 

- Prepare-se para novos cortes nos produtos de poupança 

- Grécia. Comissão Europeia diz que vai apoiar país nos desafios futuros 

- Grécia. Merkel espera que novo governo respeite compromissos 

- Grécia. Politólogo diz que vitória é sinal de mudança política na Europa 

- Fiscalidade e biocombustíveis agravam preços em quase 5 cêntimos em 2015 

- Luís Osório - O que recebeu uma carta branca 

- Lajes. Antes de chegar à base, o desemprego já atingiu centenas na Praia da Vitória 

 

Expresso 

- Presidente do Eurogrupo. "Perdão da dívida grega em valores nominais? Não acho que haja  

muito apoio para isso" 

- Esquerda com fé num Syriza português 

- Portas mete girl no banco de Fomento 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/alberto-joao-jardim-despedese-do-conselho-de-estado-e-da-imunidade-1683337?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-repesca-regime-de-mobilidade-de-socrates-restantes-partidos-contestam-1683335
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-maravilhoso-mundo-do-mercado-da-educacao-1683354
http://www.publico.pt/economia/noticia/empresas-portuguesas-preparamse-para-queda-de-negocios-com-angola-1683220
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/oms-reconhece-ter-agido-tarde-no-combate-ao-ebola-1683334
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/tsipras-lider-fora-serie-pais-desesperado-ha-cinco-anos-sem-projecto/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/corrupcao-quatro-anos-so-cinco-pessoas-foram-condenadas-penas-prisao-efectiva/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/prepare-se-novos-cortes-nos-produtos-poupanca/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/grecia-comissao-europeia-diz-vai-apoiar-pais-nos-desafios-futuros
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/grecia-merkel-espera-novo-governo-respeite-compromissos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/grecia-politologo-diz-vitoria-sinal-mudanca-politica-na-europa/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fiscalidade-biocombustiveis-agravam-precos-quase-5-centimos-2015/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/recebeu-uma-carta-branca/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lajes-chegar-base-desemprego-ja-atingiu-centenas-na-praia-da-vitoria/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/presidente-do-eurogrupo-perdao-da-divida-grega-em-valores-nominais-nao-acho-que-haja-muito-apoio-para-isso=f908070
http://expresso.sapo.pt/esquerda-com-fe-num-syriza-portugues=f907859
http://expresso.sapo.pt/portas-mete-girl-no-banco-de-fomento=f907853
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (cont.) 

- Pagámos os impostos mais altos de sempre em 2014: um recorde de €37,1 mil milhões 

- Empresas portuguesas  preparam-se para queda nos negócios com Angola 
 

Diário Económico 

- Presidente do Eurogrupo: "Estamos desejosos de trabalhar com novo Governo grego" 

- Estado obrigado a repor cortes salariais a trabalhadores do BPN 

- Terminal do Barreiro relança novas pontes na margem Sul 

- Publicado diploma que abre a porta à parceria entre público e privado na colocação de 
desempregados 

- Esquerda portuguesa apela à mudança contra a austeridade 

 

Noticias ao Minuto 

- Portugal 2020 : Empresas: tudo o que é preciso saber sobre fundos comunitários 

- Impostos Sabe como tirar o máximo partido do seu IRS? Aprenda 

 

Observador 

- Merkel, BCE e FMI a uma só voz: não há negociação 

- Este é o programa do Syriza 
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http://economico.sapo.pt/noticias/presidente-do-eurogrupo-estamos-desejosos-de-trabalhar-com-novo-governo-grego_210685.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estado-obrigado-a-repor-cortes-salariais-a-trabalhadores-do-bpn_210640.html
http://economico.sapo.pt/noticias/terminal-do-barreiro-relanca-novas-pontes-na-margem-sul_210611.html
http://economico.sapo.pt/noticias/publicado-diploma-que-abre-a-porta-a-parceria-entre-publico-e-privado-na-colocacao-de-desempregados_210684.html
http://economico.sapo.pt/noticias/publicado-diploma-que-abre-a-porta-a-parceria-entre-publico-e-privado-na-colocacao-de-desempregados_210684.html
http://economico.sapo.pt/noticias/esquerda-portuguesa-apela-a-mudanca-contra-a-austeridade_210665.html
http://observador.pt/2015/01/26/merkel-e-bce-uma-voz-fecham-porta-renegociacao-da-divida/
http://expresso.sapo.pt/pagamos-os-impostos-mais-altos-de-sempre-em-2014-um-recorde-de-8364371-mil-milhoes=f908060
http://www.aofa.pt/rimp/Publico_Dossier_Angola.pdf
http://www.noticiasaominuto.com/economia/339005/empresas-tudo-o-que-e-preciso-saber-sobre-fundos-comunitarios
http://www.noticiasaominuto.com/economia/338987/sabe-como-tirar-o-maximo-partido-do-seu-irs-aprenda
http://observador.pt/2015/01/25/este-e-o-programa-syriza/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Projecto “Família AOFA” – Já pode fazer a requisição de cartões para os seus Familiares 

(Custos de Emissão e Utilização integralmente Gratuitos) 

 

- Projecto “Família AOFA” – Conheça as linhas gerais do projecto 

 

- Projecto “Família AOFA” – Consulte, numa perspectiva diferente da habitual, os Protocolos já 

estabelecidos (e ainda só agora “começámos”) 

 

- Capitão de Mar-e-Guerra António de Almeida Moura (Membro do Conselho Deontológico da 

AOFA) - "Empreendedorismo Sénior" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

 

http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO
http://www.aofa.pt/protocolos/Projecto_Familia_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_26JAN2015.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_Empreendedorismo_Senior.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Esquadra 502 comemora 60 anos 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - COMANDANTE DA BRIGADA DE REAÇÃO  

RÁPIDA VISITA O 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.emfa.pt/www/noticia-766-esquadra-502-comemora-60-anos
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/775
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/0126/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



