
Noticias    

Diário de Noticias 

- 300 técnicos superiores das Finanças podem ser aumentados 

- Estado terá arrecadado mais 900 milhões em impostos do que o previsto 

 

Correio da Manhã 

- Judiciária faz buscas na PT 

- Santana Lopes admite candidatura a Belém 

- Desemprego sobe para 13,9% 

- Cinco homens resgatados pela Marinha no Tejo 

 

Jornal de Noticias 

- Preço do petróleo abaixo dos 50 dólares 

- Uma prova que resiste mal à prova 

- Pedro Ivo Carvalho - Democracia, essa maçada 

 

Público 

- “Não há mais doentes nas urgências, as equipas é que já estão no fio da navalha” 

- PT chegou a financiar a Rioforte em prejuízo próprio 

- Renováveis garantiram 63% do consumo eléctrico em Portugal em 2014 

- Manuel Alegre - Eleições gregas e liberdade 

- Rui Tavares - Contra o irreversível 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4327461&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4326607&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/judiciaria_faz_buscas_na_pt.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/santana_lopes_admite_candidatura_a_belem.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/desemprego_sobe_para_139.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/cinco_homens_resgatados_pela_marinha_no_tejo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4327483
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4327175&opiniao=In%EAs%20Cardoso
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4323714&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/nao-ha-mais-doentes-nas-urgencias-as-equipas-e-que-ja-estao-no-fio-da-navalha-1681391?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/pt-chegou-a-financiar-a-rio-forte-em-prejuizo-proprio-1681412?page=-1
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/renovaveis-garantiram-63-do-consumo-electrico-em-portugal-em-2014-1681364
http://www.publico.pt/mundo/noticia/eleicoes-gregas-e-liberdade-1681322
http://www.publico.pt/portugal/noticia/contra-o-irreversivel-1681404
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Crianças deprimidas. São cada vez mais e mais novas 

- Saúde. Acesso às urgências e falta de camas entopem hospitais 

- Jerónimo de Sousa defende junto do PS ruptura de esquerda e recusa soluções tipo aspirina 

- TAP cresce 6,6% em 2014 e transporta 11,4 milhões de passageiros 

 

Expresso 

- BE quer saber mais sobre encontros de Salgado com responsáveis políticos 

- Zona euro à beira de deflação, à espera do BCE 

- Buscas na PT duraram mais de dez horas 

- Costa contra exclusão do PCP do debate democrático. Jerónimo critica solução aspirina 

 

Diário Económico 

- Zona euro com inflação negativa pela primeira vez em mais de cinco anos 

- Retoma afrouxa e economia destrói mais de 28 mil empregos 

- Desemprego jovem sobe para 23,7% na zona euro 

- Governo quer adjudicar serviços da STCP/Metro do Porto este mês 

- Marcelo alerta direita para não se dividir “ainda mais” sob pena de perder eleições 
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http://economico.sapo.pt/noticias/zona-euro-com-inflacao-negativa-pela-primeira-vez-em-mais-de-cinco-anos_209373.html
http://economico.sapo.pt/noticias/retoma-afrouxa-e-economia-destroi-mais-de-28-mil-empregos_209323.html
http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-jovem-sobe-para-237-na-zona-euro_209374.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-adjudicar-servicos-da-stcpmetro-do-porto-este-mes_209364.html
http://economico.sapo.pt/noticias/marcelo-alerta-direita-para-nao-se-dividir-ainda-mais-sob-pena-de-perder-eleicoes_209353.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/criancas-deprimidas-sao-cada-vez-mais-mais-novas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saude-acesso-urgencias-falta-camas-entopem-hospitais/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jeronimo-sousa-defende-junto-ps-ruptura-esquerda-recusa-solucoes-tipo-aspirina
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tap-cresce-66-2014-transporta-114-milhoes-passageiros
http://expresso.sapo.pt/be-quer-saber-mais-sobre-encontros-de-salgado-com-responsaveis-politicos=f905120
http://expresso.sapo.pt/zona-euro-a-beira-de-deflacao-a-espera-do-bce=f905128
http://expresso.sapo.pt/buscas-na-pt-duraram-mais-de-dez-horas=f905086
http://expresso.sapo.pt/costa-contra-exclusao-do-pcp-do-debate-democratico-jeronimo-critica-solucao-aspirina=f905088
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- CDS - Convite do PSD a Costa põe em causa coligação 

 

Observador 

- Inflação já é negativa na zona euro. Estava em -0,2% em dezembro 

- Governo usou cinco mil milhões de euros para abater dívida que continuou a crescer 

- Ministério da Saúde reconhece que há falta de médicos, de camas e de organização 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Secretário-Geral da AOFA) - "Toque a Reunir"! 
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http://www.noticiasaominuto.com/politica/330248/convite-do-psd-a-costa-poe-em-causa-coligacao
http://observador.pt/2015/01/07/inflacao-ja-e-negativa-na-zona-euro-estava-em-02-em-dezembro/
http://observador.pt/2015/01/06/governo-usou-cinco-mil-milhoes-de-euros-para-abater-divida-que-continuou-crescer/
http://observador.pt/2015/01/06/ministerio-da-saude-reconhece-que-ha-falta-de-medicos-de-camas-e-de-organizacao/
http://www.aofa.pt/artigos/Antonio_Costa_Mota_Toque_a_Reunir.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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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/0107/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



