
Noticias    

Diário de Noticias 

- Açores: Cerca de 40 sismos registados nas Furnas 

- Merkel está preparada para deixar a Grécia sair do euro 

 

Correio da Manhã 

- Corrupção em Portugal com níveis altíssimos 

 

Jornal de Noticias 

- "Médica agradece" queixa de família de doente que morreu à espera na Urgência 

- Distritos de Lisboa e Setúbal sob aviso amarelo devido ao tempo frio 

 

Público 

- Relações que matam 

- O que muda este ano no IRS 

- Só 70 doentes em risco já receberam o novo medicamento para a hepatite C 

- Uma saída da Grécia do euro é "possível de gerir"? Merkel achará que sim 

- Um terço das estações de comboios a Norte do Porto estão fechadas 

- Função pública sob pressão com saída forçada de trabalhadores 

- Carlos Liberato Baptista é o novo director-geral da ADSE desde 1 de Janeiro 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4323713
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4323413
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4323760
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4323884
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/corrupcao_em_portugal_com_niveis_altissimos.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/relacoes-que-matam-1681071
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-que-muda-este-ano-no-irs-1681160
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/so-70-doentes-em-risco-ja-receberam-o-novo-medicamento-para-a-hepatite-c-1679838
http://www.publico.pt/mundo/noticia/merkel-achara-que-uma-saida-da-grecia-do-euro-e-possivel-de-gerir-1681204
http://www.publico.pt/local/noticia/um-terco-das-estacoes-de-comboios-a-norte-do-porto-estao-fechadas-1681025
http://www.publico.pt/economia/noticia/funcao-publica-sob-pressao-forca-saida-de-trabalhadores-1681081?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/adse-com-novo-directorgeral-desde-1-de-janeiro-1681057
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- João Cravinho: “A corrupção em Portugal é uma questão tumular, dos cemitérios” 

- A semana em que o país vai conhecer o famoso contabilista do GES 

- Seis perguntas chegaram para Sócrates cair em contradição 

- D. Manuel Clemente, o novo cardeal português eleito pelo Papa 

- Saúde. Operações de combate à fraude apanharam 67 pessoas e mais de 300 milhões 

- FESAP. Subsídio de exclusividade deve ser para todos os trabalhadores 

- Merkel disposta a um dar castigo exemplar à Grécia para pôr a Europa na linha 

- Salários continuam em queda e apoios sociais também 

 

Expresso 

- Marques Mendes diz que a maioria está a cometer um erro que pode ser "fatal" 

- BdP investiga rasto do dinheiro da Goldman 

- BES. Grupo de 170 investidores apresentou queixa-crime sobre medida de resolução 

 

Diário Económico 

- Hollande: Grécia e Espanha "pagaram caro" para permanecer no euro 

- Petróleo prolonga queda em mínimos de cinco anos e meio 

- O que pesa no orçamento das famílias 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/joao-cravinho-corrupcao-portugal-uma-questao-tumular-dos-cemiterios
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/semana-pais-vai-conhecer-famoso-contabilista-ges
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/seis-perguntas-chegaram-socrates-cair-contradicao
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fesap-subsidio-exclusividade-deve-ser-todos-os-trabalhadores
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/merkel-disposta-dar-castigo-exemplar-grecia-europa-na-linha
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/salarios-continuam-queda-apoios-sociais-tambem
http://expresso.sapo.pt/bdp-investiga-rasto-do-dinheiro-da-goldman=f904742
http://economico.sapo.pt/noticias/hollande-grecia-e-espanha-pagaram-caro-para-permanecer-no-euro_209180.html
http://economico.sapo.pt/noticias/petroleo-prolonga-queda-em-minimos-de-cinco-anos-e-meio_209181.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-pesa-no-orcamento-das-familias_209135.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/d-manuel-clemente-novo-cardeal-portugues-eleito-pelo-papa
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saude-operacoes-combate-fraude-apanharam-67-pessoas-mais-300-milhoes
http://expresso.sapo.pt/marques-mendes-diz-que-a-maioria-esta-a-cometer-um-erro-que-pode-ser-fatal=f904769
http://expresso.sapo.pt/bes-grupo-de-170-investidores-apresentou-queixa-crime-sobre-medida-de-resolucao=f904706
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Prazos Juros da dívida de Portugal, Espanha e Itália sobem 

- Organização Plano de ajuda aos sem-abrigo devido ao frio 

- Carlos Caldas - Crise do SNS é da "responsabilidade do senhor que ocupa Belém" 

 

Observador 

- Santana desafia Marcelo e lança farpas a Guterres 

- Nenhum dos interessados no Novo Banco é angolano 

- Desde 2006 que o euro não valia tão pouco 

- Uma cidade inteira feita de... gelo 

- É português e é uma das pessoas a seguir em 2015 

- Custo das PPP subiram 17% nos primeiros nove meses de 2014 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

NOTA INFORMATIVA CONJUNTA (AOFA + ANS + AP) - "ALTERAÇÕES AO ESTATUTO DOS 

MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS (EMFAR)" 
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http://observador.pt/2015/01/05/santana-lopes-desafia-marcelo-e-lanca-farpas-guterres/
http://observador.pt/2015/01/05/nenhum-dos-interessados-no-novo-banco-e-angolano/
http://observador.pt/2015/01/05/desde-2006-que-o-euro-nao-valia-tao-pouco-face-ao-dolar/
http://observador.pt/2015/01/05/uma-cidade-inteira-feita-de-gelo/
http://observador.pt/2015/01/03/bailarino-portugues-entre-figuras-mais-promissoras-para-2015/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/329336/juros-da-divida-de-portugal-espanha-e-italia-sobem
http://www.noticiasaominuto.com/pais/329333/plano-de-ajuda-aos-sem-abrigo-devido-ao-frio
http://www.noticiasaominuto.com/pais/329001/crise-do-sns-e-da-responsabilidade-do-senhor-que-ocupa-belem
http://observador.pt/2015/01/02/custo-das-ppp-subiram-17-nos-primeiros-nove-meses-de-2014/
http://www.aofa.pt/rimp/137_9_ANSAOFAAP_EMFAR_NOTA_INFORMATIVA_APM_JAN2015_FINAL.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

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   
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Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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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/0105/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



