
Noticias    

Diário de Noticias 

- Prazo para rejeitar subsídios em duodécimos acaba nesta terça-feira 

- Militares só vão poder sair das Forças Armadas após 40 anos de serviço 

- Juiz Carlos Alexandre já deixou o Campus da Justiça 

 

Correio da Manhã 

- Contabilista do GES não quis auditar o BES 

- Salgado filho demite-se do Novo Banco 

 

Jornal de Noticias 

- Tempo frio vai continuar ao longo da semana 

- Portugueses vão enviar sementes para Marte 

- Fenprof elogia parecer do Conselho Científico sobre avaliação dos professores 

 

Público 

- Ministros falham prazo para resolver atrasos nas nomeações de dirigentes públicos 

- Prova dos professores não é "fiável", diz Conselho Científico do Instituto de Avaliação  

Educativa 

- Comissão Europeia considera adesão da Grécia ao euro “irrevogável” 

- Falta de macas na urgência de Torres Vedras está a comprometer socorro no Oeste 

- Nova técnica permite detectar células cancerosas a circular no sangue 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4325259&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4324616
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4324860
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4325523
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4324963
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=4325534
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/contabilista_do_ges_nao_quis_auditar_o_bes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/salgado_filho_demite_se_do_novo_banco.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/ministros-falham-prazo-para-resolver-atrasos-nas-nomeacoes-de-dirigentes-publicos-1681285
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/prova-dos-professores-nao-e-fiavel-diz-conselho-cientifico-do-instituto-de-avaliacao-educativa-1681292
http://www.publico.pt/mundo/noticia/comissao-considera-presenca-da-grecia-no-euro-irrevogavel-1681280
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/falta-de-macas-na-urgencia-de-torres-vedras-esta-a-comprometer-socorro-no-oeste-1681284
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/nova-tecnica-permite-detectar-celulas-cancerosas-a-circular-no-sangue-1681234
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Regresso do posto de furriel revolta sargentos 

- Colégios de ensino especial reabrem mas ainda sem dinheiro 

- TGV que não saiu do papel custou 153 milhões de euros 

 

Ionline 

- Deficientes de guerra. A realidade que alguns preferiam esconder 

- Salgado alegou “serviço” do BES “à economia” para atrasar sucessão 

- Revisor do GES rejeitou auditar BES para manter boas relações com Salgado 

- Sócrates fez "defesa política", diz advogado de ex-motorista 

- Machete avisa que relações com EUA podem ser prejudicadas por Base das Lajes 

- Cerca de 30 trabalhadores junto ao Técnico contra encerramento de cantinas 

- Proposta de Estatutos do MP prevê subsídio de exclusividade e disponibilidade para 
magistrados 

 

Expresso 

- Há outro "contabilista" na história de Salgado, mas deste ninguém falou - até agora 

- BESI multado no Reino Unido 

- Petróleo: preço do Brent em novo mínimo dos últimos 5 anos 
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http://www.ionline.pt/artigos/besgate-portugal/salgado-alegou-servico-bes-economia-atrasar-sucessao
http://www.ionline.pt/artigos/besgate-portugal/revisor-ges-rejeitou-auditar-bes-manter-boas-relacoes-salgado
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/socrates-fez-defesa-politica-diz-advogado-ex-motorista
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/machete-avisa-relacoes-eua-podem-ser-prejudicadas-base-das-lajes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cerca-30-trabalhadores-junto-ao-tecnico-contra-encerramento-cantinas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/proposta-estatutos-mp-preve-subsidio-exclusividade-disponibilidade-magistrados
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/proposta-estatutos-mp-preve-subsidio-exclusividade-disponibilidade-magistrados
http://expresso.sapo.pt/besi-multado-no-reino-unido=f904981
http://www.publico.pt/politica/noticia/regresso-do-posto-de-furriel-revolta-sargentos-1681281
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/colegios-de-ensino-especial-reabrem-sem-dinheiro-1681250
http://www.publico.pt/economia/noticia/tgv-que-nao-saiu-do-papel-custou-153-milhoes-de-euros-1681216
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/deficientes-guerra-realidade-alguns-preferiam-esconder/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/ha-outro-contabilista-na-historia-de-salgado-mas-deste-ninguem-falou-ate-agora=f904927
http://expresso.sapo.pt/petroleo-preco-do-brent-em-novo-minimo-dos-ultimos-5-anos=f904982
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Desemprego em Portugal aumentou em Novembro 

- Portugal, Espanha e França vão aumentar ligações de electricidade 

- CGI e Governo querem agilizar escolha da nova administração da RTP 

 

Noticias ao Minuto 

- Investigação PJ realiza buscas na sede da PT 

- Processo 'Burlados do Novo Banco' vão agir judicialmente 

- Crédito Taxas de juro das Euribor caem em todos os prazos 

- Mercados Juros da dívida caem a dois anos e sobem a cinco e a dez 

 

Observador 

- Fisco pode ter cobrado 43 mil milhões em 2014 

- O que foi feito do guião da reforma do Estado 

- Hoje é Dia de Reis. Ainda sabe porquê? 

- Syriza quer contribuir para a estabilidade do euro 

- Turnos aumentam o risco de morte prematura 

- Euro a cair. A sorte de uns é o azar de outros 
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http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-em-portugal-aumentou-em-novembro_209277.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-espanha-e-franca-vao-aumentar-ligacoes-de-electricidade_209250.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cgi-e-governo-querem-agilizar-escolha-da-nova-administracao-da-rtp_209249.html
http://observador.pt/2015/01/06/estado-pode-ter-cobrado-43-mil-milhoes-de-euros-em-impostos-em-2014-afirma-utao/
http://observador.pt/2015/01/06/reforma-estado/
http://observador.pt/2015/01/06/hoje-e-dia-de-reis-de-cantares-de-bolos-e-de-prendas-como-manda-tradicao/
http://observador.pt/2015/01/06/syriza-quer-contribuir-para-estabilidade-da-zona-euro-nao-o-contrario/
http://observador.pt/2015/01/05/trabalhar-por-turnos-aumenta-o-risco-de-morte-prematura/
http://observador.pt/2015/01/05/euro-cair-sorte-de-uns-e-o-azar-de-outros/
http://www.noticiasaominuto.com/pais/329777/pj-realiza-buscas-na-sede-da-pt
http://www.noticiasaominuto.com/economia/329737/burlados-do-novo-banco-vao-agir-judicialmente
http://www.noticiasaominuto.com/economia/329758/taxas-de-juro-das-euribor-caem-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/329748/juros-da-divida-caem-a-dois-anos-e-sobem-a-cinco-e-a-dez
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Comunicado da Associação Portuguesa de Enfermagem Militar sobre “possíveis” alterações ao 

EMFAR 

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

 

 

 

http://www.apem.com.pt/noticias/ultimas-noticias/158-comunicado.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Força Aérea no apoio à população 

 

 

 

 

 

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-753-forca-aerea-no-apoio-a-populacao
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/0106/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



