
Noticias    

Diário de Noticias 

- INQUÉRITO/SWAP : Relatório responsabiliza Governo PS e banca 

- DÍVIDA SOBERANA : Juros da dívida de Portugal para mínimos desde maio 

- AÇORES : Líder do Governo acredita em solução para as Lajes 

- Adriano Moreira - A doutrina Obama de segurança 

- Mário Soares - O homem do ano 

- A importância da Defesa Nacional (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Ex-combatentes no Ultramar esquecidos em homenagem(*)  

 

Público 

- Parceria entre o IEFP e empresas privadas de emprego avança no primeiro semestre de  

2014 

- Empresas públicas vão pagar um subsídio e meio em duodécimos 

- Martifer promete manter salários nos Estaleiros de Viana 

- José Vítor Malheiros - A falsa justiça fiscal e a falta de transparência 

- Paulo Rangel - Resgate: por um conceito de transitoriedade que não seja transitório 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3618247
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3618680
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3618466&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3618272&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3618275&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/parceria-entre-o-iefp-e-empresas-privadas-de-emprego-avanca-no-primeiro-semestre-de-2014-1618619
http://www.publico.pt/economia/noticia/empresas-publicas-vao-pagar-um-subsidio-e-meio-em-duodecimos-1618621
http://www.publico.pt/economia/noticia/martifer-promete-manter-salarios-nos-estaleiros-de-viana-1618677
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-falsa-justica-fiscal-e-a-falta-de-transparencia-1618627
http://www.publico.pt/mundo/noticia/resgate-por-um-conceito-de-transitoriedade-que-nao-seja-transitorio-1618646
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- PS acusa governo de preparar-se para passar linha vermelha nas taxas sobre pensionistas 

- Parlamento unânime sobre honras do Panteão para Eusébio 

- Eurodeputados já não vão à Grécia avaliar o impacto da troika. Atenas recusou visita 

- Director-geral da OMC apoia criação de mercado único na lusofonia 

- Luís Menezes Leitão - Os suspeitos do costume 

- António Cluny - Direitos humanos, dignidade e austeridade 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - A confiança na Economia está a crescer, e a responsabilidade? 

- Daniel Oliveira - O parecer dum Presidente 

- Mar violento danifica barcos e carros 

- Senado aprova primeira mulher para dirigir banco central dos EUA 

 

Diário Económico 

- Pensionistas já afectados pela CES vão sofrer novos cortes 

 

Destak 

-  Financiamento da banca portuguesa junto do BCE diminui para 47,8 mil ME 

- Portugal pode acabar resgate a 17 de maio - vice-presidente PE 

- Zona euro com taxa de inflação homóloga de 0,8% em dezembro - Eurostat 

- Taxas Euribor sobem a seis meses, descem a nove e mantêm-se a três e 12 meses 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-acusa-governo-preparar-se-passar-linha-vermelha-nas-taxas-sobre-pensionistas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/parlamento-unanime-sobre-honras-panteao-eusebio/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/eurodeputados-ja-nao-vao-grecia-avaliar-impacto-da-troika-atenas-recusou-visita/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/director-geral-da-omc-apoia-criacao-mercado-unico-na-lusofonia/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/os-suspeitos-costume
http://www.ionline.pt/iopiniao/direitos-humanos-dignidade-austeridade/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/a-confianca-na-economia-esta-a-crescer-e-a-responsabilidade=f849259
http://expresso.sapo.pt/o-parecer-dum-presidente=f849161
http://expresso.sapo.pt/mar-violento-danifica-barcos-e-carros=f849270
http://expresso.sapo.pt/senado-aprova-primeira-mulher-para-dirigir-banco-central-dos-eua=f849272
http://economico.sapo.pt/noticias/pensionistas-ja-afectados-pela-ces-vao-sofrer-novos-cortes_184644.html
http://www.destak.pt/artigo/183601-financiamento-da-banca-portuguesa-junto-do-bce-diminui-para-478-mil-me
http://www.destak.pt/artigo/183599-portugal-pode-acabar-resgate-a-17-de-maio-vice-presidente-pe
http://www.destak.pt/artigo/183589-zona-euro-com-taxa-de-inflacao-homologa-de-08-em-dezembro-eurostat
http://www.destak.pt/artigo/183588-taxas-euribor-sobem-a-seis-meses-descem-a-nove-e-mantem-se-a-tres-e-12-meses
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - CIRCULAÇÃO INTERDITA NO PAREDÃO DA FRENTE URBANA DA COSTA DA  

CAPARICA 

Força Aérea - Helicóptero EH-101 resgata tripulante do navio BOUDICCA 

 

 

 

 

 

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 

07-01-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Circulacao-interdita-no-paredao-da-frente-urbana-da-Costa-da-Caparica.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-464-helicoptero-eh-101-resgata-tripulante-do-navio-boudicca
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0107/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 
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