
Noticias    

Diário de Noticias 

- CORTES SALARIAIS : Miguel Macedo reúne-se com sindicatos da PSP e militares 

- PROBLEMAS DE FUNDO DE PORTUGAL : António Costa defende "grande" consenso político 

- José Manuel Pureza - Que país vai ser este? 

- Paulo Pereira de Almeida - Despedimentos e "poupanças" nas polícias 

- Chefe cessante defende "essência e razão de ser" das Forças Armadas (*) 

 

Jornal de Noticias 

- PS propõe concertação entre partidos e media nas campanhas eleitorais 

- Paulo Ferreira - A economia do guarda-chuva 

 

Publico 
- Constitucional alemão ameaça programa do BCE que “salvou” o euro 

- Troika impôs medidas com "pistola à cabeça" dos países ajudados e sem controlo  

democrático 

- Contribuintes com dívidas ao fisco podem concorrer à “factura da sorte” 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3673818
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3674136&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3673709&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3673714&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3674340
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3673577&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.publico.pt/economia/noticia/constitucional-alemao-ameaca-programa-do-bce-que-salvou-o-euro-1622759
http://www.publico.pt/politica/noticia/troika-impos-medidas-com-uma-pistola-apontada-a-cabeca-dos-paises-ajudados-e-sem-qualquer-controlo-democratico-1622680
http://www.publico.pt/economia/noticia/contribuintes-com-dividas-ao-fisco-podem-concorrer-a-factura-da-sorte-1622679
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Protecção de Dados quer impedir seguradoras de acederem a dados do SNS 

- Secretas. Vasconcellos e Silva Carvalho defendem hoje por que não devem ir a julgamento 

- Bernd Lucke."Portugal deve sair da zona euro para aumentar a sua competitividade" 

- Lisboa fica sem 10 esquadras da PSP até Maio 

- TC alemão envia para a justiça europeia avaliação da compra de dívida pelo BCE 

- BCE publica projecto de regulamentação de Mecanismo Único de Supervisão 

- Mapa judiciário. Viagem ao país que perde 20 tribunais 

- Pacheco Pereira diz que governo venderia qualquer património cultural para saldar a dívida 

 Ferreira Leite sobre alargamento do CES: "Estarei sempre contra este caminho para reduzir o  

défice" 

- Provedor. Cortes no RSI e nas pensões de viúvos violam Constituição 

- União bancária. Parlamento Europeu em guerra com Berlim 

 

Expresso 

- Perito em "questões melindrosas" na chefia das Forças Armadas 

- Doze generais em 40 anos 

- Daniel Oliveira - Devemos mais. Crescemos menos. Então estamos melhor. 

- Governo dá dois mil milhões de euros às PME 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/proteccao-dados-quer-impedir-seguradoras-acederem-dados-sns/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/secretas-vasconcellos-silva-carvalho-defendem-hoje-nao-devem-ir-julgamento/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/bernd-lucke-portugal-deve-sair-da-zona-euro-aumentar-sua-competitividade/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lisboa-fica-sem-10-esquadras-da-psp-maio/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tc-alemao-envia-justica-europeia-avaliacao-da-compra-divida-pelo-bce
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bce-publica-projecto-regulamentacao-mecanismo-unico-supervisao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/mapa-judiciario-viagem-ao-pais-perde-20-tribunais/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pacheco-pereira-diz-governo-venderia-qualquer-patrimonio-cultural-saldar-divida/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-sobre-alargamento-ces-estarei-sempre-contra-este-caminho-reduzir
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/provedor-cortes-no-rsi-nas-pensoes-viuvos-violam-constituicao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/uniao-bancaria-parlamento-europeu-guerra-berlim/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/perito-em-questoes-melindrosas-na-chefia-das-forcas-armadas=f854593
http://expresso.sapo.pt/doze-generais-em-40-anos=f854618
http://expresso.sapo.pt/devemos-mais-crescemos-menos-entao-estamos-melhor=f854697
http://expresso.sapo.pt/governo-da-dois-mil-milhoes-de-euros-as-pme=f854692
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Privatizações: um negócio da China 

- Alemanha : Produção industrial cai inesperadamente em Dezembro 

- Euribor em alta após decepcionante reunião do BCE 

- Um programa cautelar pelas piores razões 

 

Visão Económica 

- É urgente criar condições de reforço do investimento produtivo (*) 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/privatizacoes-um-negocio-da-china_186674.html
http://economico.sapo.pt/noticias/producao-industrial-cai-inesperadamente-em-dezembro_186729.html
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-em-alta-apos-decepcionante-reuniao-do-bce_186727.html
http://economico.sapo.pt/noticias/um-programa-cautelar-pelas-piores-razoes_186700.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TOMADA DE POSSE DO NOVO CEMGFA 

 

 

 

 

 

 

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.emgfa.pt/pt/noticias/634
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0207/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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