
Noticias    

Diário de Noticias 

- Estado paga a privados para colocarem desempregados 

- Chefias das urgências do Garcia de Orta demitem-se 

- IGCP: Certificados vão pagar juros próximos dos depósitos 

- 300 sobreviventes nas comemorações dos 70 anos da libertação de Auschwitz 

 

Correio da Manhã 

- Joana Amaral Dias - Sou portuguesa 

 

Jornal de Noticias 

- Jardim deixa em aberto lugar de deputado e candidatura a Belém 

- Fidel diz "não ter confiança" nos EUA mas apoia "solução pacífica" 

- Inês Cardoso - Mulheres de Atenas 

- Miguel Guedes - Uma oportunidade de euro 

- Carlos Vargas - Irão os bancos ajudar Draghi a salvar o euro? 

 

Público 

- Economista "radical" Yanis Varoufakis confirma que será ministro das Finanças grego 

- Alexis Tsipras prepara-se para negociações duras com a UE 

- Eurogrupo quer negociações baseadas na "ambição comum" de manter o euro 

- José Vítor Malheiros - A grande novidade é que a Grécia vai ter um Governo grego 
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http://www.dinheirovivo.pt/emprego/interior.aspx?content_id=4364713&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4364850&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/mercados/interior.aspx?content_id=4365145&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4364953&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joana_amaral_dias/detalhe/sou_portuguesa.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4365436
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4364971&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4364811&opiniao=In%EAs%20Cardoso
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4364812&opiniao=Miguel%20Guedes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4364810&opiniao=Convidados
http://www.publico.pt/mundo/noticia/yanis-varoufakis-confirma-que-vai-ser-o-ministro-das-financas-grego-1683498
http://www.publico.pt/mundo/noticia/tsipras-preparase-para-negociacoes-duras-com-a-ue-1683451?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/eurogrupo-quer-negociacoes-baseadas-na-ambicao-comum-de-manter-o-euro-1683479
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-grande-novidade-e-que-a-grecia-vai-ter-um-governo-grego-1683420
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Ideias do Syriza são "conto de crianças", diz Passos Coelho 

- Agências privadas vão gerir dez mil desempregados em Lisboa e no Porto 

- "O consenso é uma arma contra a democracia" 

- IRENE FLUNSER PIMENTEL - Nos 70 anos da libertação de Auschwitz 

- Unanimidade no Conselho de Estado para eleições na Madeira 

- Presidente do IGCP: reembolso ao FMI não é comparável com o da Irlanda 

 

Ionline 

- Auschwitz. Depois do horror ainda há espaço para algo pior 

- Grécia. Hora do adeus à "austeridade destrutiva"? 

- Grécia. A polémica com José Rodrigues dos Santos: "Azar, eu falo" [vídeo] 

- ONU avalia independência da justiça portuguesa 

- Maioria dos laboratórios adere a acordo com SNS e não vai pagar taxa sobre vendas 

- Juncker. Redução da dívida grega não está no radar da Comissão Europeia 

- António Cluny - Borgen e nós 

- Luís Menezes Leitão - A tragédia europeia 

 

Expresso 

- Ao lado do "Anjo da Morte" 

- Varoufakis. O novo homem das Finanças gregas é professor na Universidade do Texas 

- Merkel envia recado a Tsipras através do porta-voz: Grécia "tem de cumprir o que assumiu" 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/ideias-do-syriza-sao-conto-de-crianca-diz-passos-1683419?page=-1
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http://expresso.sapo.pt/varoufakis-o-novo-homem-das-financas-gregas-e-professor-na-universidade-do-texas=f908164
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Diário Económico 

- CaixaBI estima prejuízos de 83,1 milhões do BPI em 2014 

- Nova regra de redução de cortes nas pensões antecipadas é menos vantajosa 

- Espanha emite dívida de curto prazo com juro próximo de zero 

- Jardim defende partido anti-austeridade ao centro 

- Passos tenta descolar Portugal da Grécia 

- Distritais defendem que Passos deixe CDS em ‘banho-maria’ 

 

Noticias ao Minuto 

- Albacete : Subiu número de militares mortos em acidente com caça grego 

- OE2015 : Estatuto 'safa' do despedimento funcionários de entidades extintas 

- Verbas : Para modernizar, Governo vai alienar 60 imóveis militares 

- Cascais : CDU e Bloco apresentam moção para impedir concessão da linha ferroviária 

 

Observador 

- Auschwitz, pelo menos uma vez na vida 

- Petróleo a 200 dólares? “É possível”, diz o líder da OPEP 

- Investigador português ganha bolsa de um milhão e meio de euros 
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http://economico.sapo.pt/noticias/nova-regra-de-reducao-de-cortes-nas-pensoes-antecipadas-e-menos-vantajosa_210747.html
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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). A AOFA esclarece ainda que todos 
os Filhos e Filhas, independentemente da idade, têm direito a cartão da AOFA.  

 

- Protocolos AOFA - Diversas são as formas que a AOFA utiliza para divulgação da Rede 

Nacional de Protocolos (RNP) que já existe em todo o País e que continua diariamente a 
crescer. Aqui ficam algumas dessas formas de "saber tudo" sobre a RNP! 

 

    1. Lista Simplificada de consulta rápida 
 

 
    2. Lista Detalhada de Consulta (com acesso a Fichas e Contratos) 

 

 
    3. Consulta através da Página Oficial da AOFA 
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http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_26JAN2015.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0000.pdf
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO DE PESCA RA 

Marinha - FAROL DE MONTEDOR ENCERRA TEMPORARIAMENTE A VISITAS 

 

 

 

 

 

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/Naufragio-da-embarcacao-de-pesca-RA.aspx
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http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0127/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



