
Noticias    

Diário de Noticias 

- Aumento do salário mínimo para 505 euros em 2012 teria impacto de 0,36% na massa  

salarial 

- Governo diz que Bruxelas concordou com aumento do salário mínimo 

- França, Alemanha e Espanha querem mudar regras de Schengen 

- Governo grego anuncia que vai travar privatizações em curso 

- Faz 60 anos que a Alemanha teve perdão de dívida pública de 62% 

 

Correio da Manhã 

- Governo grego quer salário mínimo nos 751€ 

- Baptista Bastos - Há mais caminhos 

- Francisco Gonçalves - Recordar Auschwitz 

 

Jornal de Noticias 

- Domingos de Andrade - Os tempos da democracia 

 

Público 

- Quotas impostas por Angola prejudicam exportações portuguesas de 207 milhões 

- Governo diz que Bruxelas sempre foi informada das medidas que classificou de recuos 

- Ana Gomes pede reabertura do processo dos submarinos 

- Santana Castilho - Governar para números ou governar para pessoas? 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4366708&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4367105&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4367152&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4367193
http://www.dinheirovivo.pt/economia/macro/interior.aspx?content_id=3763585&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/tsipras_vai_subir_salario_minimo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/ha_mais_caminhos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_j__goncalves/detalhe/recordar_auschwitz.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4366806&opiniao=Domingos%20de%20Andrade
http://www.publico.pt/economia/noticia/limites-impostos-por-angola-afectam-207-milhoes-em-exportacoes-1683591?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-diz-que-bruxelas-sempre-foi-informada-das-medidas-que-classificou-de-recuos-1683598
http://www.publico.pt/economia/noticia/ana-gomes-pede-reabertura-do-processo-dos-submarinos-1683580
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governar-para-numeros-ou-governar-para-pessoas-1683527
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Agentes da PSP ameaçam com nova manifestação 

- Governo grego anuncia que vai travar uma série de privatizações 

- Taxa de poupança das famílias no nível mais baixo de sempre na EU 

- Jerónimo de Sousa diz que “gripe e frio têm costas largas” para o governo 

- Auschwitz. A indiferença continua a matar 

- BES. Accionistas responsabilizam governador do BdP por “gravíssima negligência” 

- Luís Osório - Durão Barroso odeia Durão Barroso 

 

Expresso 

- BBC na pista dos guerrilheiros portugueses do Estado Islâmico 

- Chefes das urgências do Garcia de Orta continuam demissionários 

- Ordem dos Médicos contra tempos máximos para consultas 

- São cada vez menos os que podem contar a história. "O silêncio do mundo levou a  

Auschwitz" 

- Negócio dos submarinos rendeu €27 milhões em comissões, distribuídos por acionistas da  

Escom e GES 

- Alexandre Abreu - A bazuca não é o que parece 

- Paula Santos - É urgente a mudança! 

- Lajes. Passos pressionado a rever "todo o acordo" com os EUA 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/agentes-da-psp-ameacam-nova-manifestacao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/governo-grego-anuncia-vai-travar-uma-serie-privatizacoes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/taxa-poupanca-das-familias-no-nivel-mais-baixo-sempre-na-ue
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jeronimo-sousa-diz-gripe-frio-tem-costas-largas-governo
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/auschwitz-indiferenca-continua-matar/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/besgate-dinheiro/bes-accionistas-responsabilizam-governador-bdp-gravissima-negligencia/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/durao-barroso-odeia-durao-barroso/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/bbc-na-pista-dos-guerrilheiros-portugueses-do-estado-islamico=f908373
http://expresso.sapo.pt/chefes-das-urgencias-do-garcia-de-orta-continuam-demissionarios=f908324
http://expresso.sapo.pt/ordem-dos-medicos-contra-tempos-maximos-para-consultas=f908375
http://expresso.sapo.pt/sao-cada-vez-menos-os-que-podem-contar-a-historia-o-silencio-do-mundo-levou-a-auschwitz=f908294
http://expresso.sapo.pt/negocio-dos-submarinos-rendeu-836427-milhoes-em-comissoes-distribuidos-por-acionistas-da-escom-e-ges=f908250
http://expresso.sapo.pt/a-bazuca-nao-e-o-que-parece=f908353
http://expresso.sapo.pt/e-urgente-a-mudanca=f908347
http://expresso.sapo.pt/lajes-passos-pressionado-a-rever-todo-o-acordo-com-os-eua=f908255
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Governo corrigiu défice à custa das despesas de investimento e dos impostos 

- Ecofin: Portugal fora das novas regras de flexibilização europeias 

- Rússia no meio do primeiro conflito entre Syriza e Bruxelas 

- Tsipras quer "negociar" com a Europa "uma solução viável, justa e mutuamente útil" 

- Reposição de poder de compra implicaria salário mínimo de 532 euros 

 

Noticias ao Minuto 

- Plataforma : Maioria chumba pedido para ouvir ex-responsáveis do CITIUS 

- Viana do Castelo : Estaleiros vão contratar mais 60 pessoas nos próximos três meses 

- Tsipras : Devem ser levadas a cabo "reformas que não se fizeram em 40 anos" 

- Trabalhadores : Lajes: Direitos não podem ser trocados por contrapartidas militares 

 

Observador 

- Tsipras, dia 2: medidas avançam, mercados agitam-se 

- Parar ajuda europeia à Grécia teria consequências fatais, afirma membro do Bundesbank 

- E depois do Syriza? Sete dúvidas que ficam para Portugal 

- PSD e PS chegam a acordo para apertar leis anti-corrupção 

- PPP. Nenhum acordo para baixar os custos das auto-estradas foi finalizado 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-corrigiu-defice-a-custa-das-despesas-de-investimento-e-dos-impostos_210874.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ecofin-portugal-fora-das-novas-regras-de-flexibilizacao-europeias_210846.html
http://economico.sapo.pt/noticias/russia-no-meio-do-primeiro-conflito-entre-syriza-e-bruxelas_210854.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tsipras-quer-negociar-com-a-europa-uma-solucao-viavel-justa-e-mutuamente-util_210865.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reposicao-de-poder-de-compra-implicaria-salario-minimo-de-532-euros_210825.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/340029/maioria-chumba-pedido-para-ouvir-ex-responsaveis-do-citius
http://www.noticiasaominuto.com/economia/339951/estaleiros-vao-contratar-mais-60-pessoas-nos-proximos-tres-meses
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/339986/devem-ser-levadas-a-cabo-reformas-que-nao-se-fizeram-em-40-anos
http://www.noticiasaominuto.com/pais/339887/lajes-direitos-nao-podem-ser-trocados-por-contrapartidas-militares
http://observador.pt/2015/01/28/tsipras-dia-2-medidas-avancam-mercados-agitam-se-direto/
http://observador.pt/2015/01/28/parar-ajuda-europeia-grecia-teria-consequencias-fatais-afirma-membro-bundesbank/
http://observador.pt/2015/01/28/e-depois-do-syriza-sete-duvidas-que-ficam-para-portugal/
http://observador.pt/2015/01/28/psd-e-ps-chegam-acordo-para-apertar-leis-anti-corrupcao/
http://observador.pt/2015/01/27/ppp-nenhum-acordo-para-baixar-os-custos-das-auto-estradas-foi-finalizado/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Operacional – Seguro de Saúde para os Militares em Missão de Cooperação Técnico-Militar 

 

- 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.operacional.pt/seguro-de-saude-para-os-militares-em-missao-de-cooperacao-tecnico-militar/
http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_26JAN2015.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0000.pdf
http://www.aofa.pt/regaliasprotocolos.php?menu=60&pag=64
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO DE PESCA LOCAL SOLANGE 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA CALYPSO 

Exército - TOMADA DE POSSE DO DIRETOR DO DEPOSITO GERAL DE MATERIAL DO  

EXÉRCITO 

 

 

 

 

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-local-Solange.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-Calypso.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDODIRETORDODEPOSITOGERALDEMATERIALDOEX%C3%89RCITO.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/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



