
Noticias    

Diário de Noticias 

- Fisco vai devolver 730 milhões se receita mantiver subida 

- Bernardo Pires de Lima - Para lá dos números 

 

Correio da Manhã 

- Sócrates: Supremo rejeita libertação 

 

Jornal de Noticias 

- Ministra diz que impostos só baixam com redução da despesa
- David Pontes - A linha vermelha  

Público 

- Segurança Social tem mais de 800 trabalhadores em outsourcing 

- Tsipras não recua no desafio à Europa e os mercados assustam-se 

- A Grécia não é Portugal e o PS não é o Syriza 

- Advogados em pé de guerra contra ministra da Justiça 

 

Ionline 

- Grécia. Tsipras afronta troika e enerva mercados 

- União Europeia. Grécia pode vetar novas sanções à Rússia 

- Direitos humanos são “bússola” e não "luxo" em tempos de crise 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/fisco/interior.aspx?content_id=4368830&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4368947&seccao=Bernardo%20Pires%20de%20Lima
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/socrates_supremo_tribunal_rejeitou_hoje_pedido_de_libertacao_imediata.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4369113&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4369058&opiniao=David%20Pontes
http://www.publico.pt/economia/noticia/seguranca-social-tem-mais-de-800-trabalhadores-em-outsourcing-1684328
http://www.publico.pt/economia/noticia/tsipras-nao-recua-no-desafio-a-europa-e-os-mercados-assustamse-1684301?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-grecia-nao-e-portugal-e-o-ps-nao-e-o-syriza-1684294
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/advogados-em-pe-de-guerra-contra-ministra-da-justica-1684304
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/grecia-tsipras-afronta-troika-enerva-mercados/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/uniao-europeia-grecia-pode-vetar-novas-sancoes-russia/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/direitos-humanos-sao-bussola-nao-luxo-tempos-crise
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Sandro Mendonça - A timidez não vai pagar a dívida 

- Luanda obriga Unicer a reduzir exportações de cerveja em 60% 

- Exportadores de vinho já sofrem com crise angolana 

 

Diário Económico 

- Fisco vai controlar retenções de IRS feitas pelas empresas 

- "A Grécia deve continuar a respeitar as regras do jogo", diz BCE 

- Albuquerque: Não reduzimos estruturalmente na despesa 

- Bruxelas decide se CP Carga e EMEF vão ser privatizadas ou liquidadas 

- Politécnicos alertam para risco de “ruptura” 

- Frente Comum marca greve para 13 de Março 

 

Noticias ao Minuto 

- INE : Taxa de dezemprego desceu em dezembro para 13,4% 

- Riga : Ministros da União Europeia debatem combate ao terrorismo 

- Partidos : Parlamento discute criação de sistema fiscal próprio para a Madeira 

- Bagão Félix : "De governos submissos já há muitos exemplos" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fisco-vai-controlar-retencoes-de-irs-feitas-pelas-empresas_210944.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-grecia-deve-continuar-a-respeitar-as-regras-do-jogo-diz-bce_210951.html
http://economico.sapo.pt/noticias/albuquerque-nao-reduzimos-estruturalmente-na-despesa_210952.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-decide-se-cp-carga-e-emef-vao-ser-privatizadas-ou-liquidadas_210938.html
http://economico.sapo.pt/noticias/politecnicos-alertam-para-risco-de-ruptura_210939.html
http://economico.sapo.pt/noticias/frente-comum-marca-greve-para-13-de-marco_210926.html
http://expresso.sapo.pt/a-timidez-nao-vai-pagar-a-divida=f908523
http://expresso.sapo.pt/luanda-obriga-unicer-a-reduzir-exportacoes-de-cerveja-em-60=f908402
http://expresso.sapo.pt/exportadores-de-vinho-ja-sofrem-com-crise-angolana=f908543
http://www.noticiasaominuto.com/economia/340510/taxa-de-dezemprego-desce-ao-13-4
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/340433/ministros-da-uniao-europeia-debatem-combate-ao-terrorismo
http://www.noticiasaominuto.com/politica/340429/parlamento-discute-criacao-de-sistema-fiscal-proprio-para-a-madeira
http://www.noticiasaominuto.com/politica/340365/de-governos-submissos-ja-ha-muitos-exemplos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Duelo na zona euro: Berlim vs Atenas. Quem vai ceder? 

- “Perdão da dívida grega está fora de questão”, diz Juncker 

- BPI: Ações derrapam 7,5% com “dor de cabeça” em Angola 

 

Rádio Renascença 

- Pilotos avisam. Segurança na Força Aérea está perto do limite 
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http://observador.pt/especiais/duelo-na-zona-euro-berlim-vs-atenas-quem-vai-ceder/
http://observador.pt/2015/01/29/perdao-da-divida-grega-esta-fora-de-questao-diz-juncker/
http://observador.pt/2015/01/29/bpi-acoes-derrapam-75-com-dor-de-cabeca-em-angola/
http://rr.sapo.pt/informacao_detalhe.aspx?fid=1&did=176534
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/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 

Força Aérea - C-295M opera em aeródromos no norte do Mali 

 

 

 

 

 

 

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-768-c-295m-opera-em-aerodromos-no-norte-do-mali
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/0129/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



