
Noticias    

Diário de Noticias 

- Porto: Hospital militar obrigado a transferir doentes por atraso em renovar contratos 

- Suspeitos em fuga após ataque ao "Charlie Hebdo" terão sido localizados no norte de  

França 

- Cavaco admite longas negociações para ter governo de maioria 

- Alberto João Jardim admite ser candidato a Belém se reunir as assinaturas 

 

Jornal de Noticias 

- Daniel Deusdado - Belo: livres morreram. Continuamos 

- Afonso Camões - Quem ganha com o medo? 

 

Público 

- "Eu sou Charlie", dizem manifestações em França e por todo o mundo 

- PT pediu que relatório de auditoria omitisse nomes dos responsáveis no financiamento à 

Rioforte 

- Os preços já estão a cair na zona euro: será deflação ou simples desinflação? 

- Muitas propostas e pouco consenso para o combate à violência doméstica 

- Crise fez com que mais pessoas chegassem aos hospitais pelas urgências 

- Pobreza infantil e uma nova geração de políticas sociais 

- Responsáveis pelo instituto que gere o Citius convidados a demitirem-se 

- Sindicatos acusam Governo de privilegiar técnicos das Finanças e exigem revisão de outras  

carreiras 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4329060&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4329260&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4329430
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4329990&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4329510&opiniao=Daniel%20Deusdado
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/eu-sou-charlie-dizem-manifestacoes-em-franca-e-por-todo-o-mundo-1681505
http://www.publico.pt/economia/noticia/pt-pediu-que-relatorio-de-auditoria-omitisse-nomes-dos-responsaveis-no-financiamento-a-rioforte-1681536
http://www.publico.pt/economia/noticia/os-precos-ja-estao-a-cair-na-zona-euro-sera-deflacao-ou-simples-desinflacao-1681534?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/muitas-propostas-e-pouco-consenso-para-o-combate-a-violencia-domestica-1681530
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/crise-fez-com-que-mais-pessoas-chegassem-aos-hospitais-pelas-urgencias-1681477
http://www.publico.pt/portugal/noticia/pobreza-infantil-e-uma-nova-geracao-de-politicas-sociais-1681497?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/responsaveis-pelo-instituto-que-gere-citius-vao-ser-demitidos-1681443
http://www.publico.pt/economia/noticia/sindicatos-acusam-governo-de-privilegiar-tecnicos-das-financas-e-exigem-revisao-de-outras-carreiras-1681538?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Três locais de culto muçulmanos em França atacados durante a noite 

- Charlie Hebdo. Papa Francisco condenou acto de "crueldade humana" 

- Redução de horário de centros de saúde no Norte é "absolutamente inconcebível" 

- Amadora-Sintra. "Isto não é uma urgência, é um inferno" 

- 1400 médicos deixaram o SNS por sua iniciativa em três anos 

- Ricardo Costa - Mudança decisiva 

- Artur Pereira - Uma ilusão 

 

Expresso 

- O mundo não tem medo 

- Presidente da República insiste que soluções de governo têm de ser negociadas 

 

Diário Económico 

- Aumentos salariais nas Finanças criam mal-estar 

- Mercados em Zoom: Euro renova mínimos na expectativa de acção do BCE 

- Nem à porta fechada José Castella respondeu aos deputados 

- Conselho da Corrupção quer menos ajustes directos no Estado 

- Alemanha aberta a novo alívio nas condições do empréstimo grego 

- Bruxelas divulga propostas do tratado de livre comércio com EUA 

- “Quem mais sofre são os muçulmanos” 

- Deflação bate à porta da zona euro e força BCE a avançar já com compra de dívida pública 
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Noticias ao Minuto 

- INE - Negócios na indústria diminuem 5,2% em novembro 

 

Observador 

- António, cartoonista: “Desenhamos riscos, corremos riscos” 

- Seis reservas de petróleo encontradas em Portugal por empresa britânica 

- Elvis Presley nasceu há 80 anos. (Re)descubra as 10 canções mais ouvidas em Portugal 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/330931/negocios-na-industria-diminuem-5-2-em-novembro
http://observador.pt/2015/01/07/antonio-cartoonista-desenhamos-riscos-corremos-riscos/
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA FILHA DE 

DEUS 

Força Aérea - Coro da AFA canta Janeiras no Estado-Maior da Força Aérea 

 

 

 

 

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-754-coro-da-afa-canta-janeiras-no-estado-maior-da-forca-aerea
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
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