
Noticias    

Diário de Noticias 

- PRÉMIO PFIZER : Vencedora acredita que pode poupar 20 milhões ao SNS 

- ARMÉNIO CARLOS : Estaleiros são uma "batata quente nas mãos" do ministro 

- UNICEF : 1 em cada 3 crianças no mundo não tem existência legal 

- ECONOMIA : Juros da dívida de Portugal a subir em todos os prazos 

- Novo estudo sobre hospital militar (*) 

 

Correio da Manhã 

- ‘Hackers’ chineses atacam Ministério português 

 

Jornal de Notícias 

- Centros que substituem Novas Oportunidades a funcionar em fevereiro 

- Daniel Deusdado - Os bombeiros morrem solteiros 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3583650&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3583299&seccao=Norte&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3583300&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3583649
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/hackers-chineses-atacam-ministerio-portugues
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3582892&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3582933&opiniao=Daniel%20Deusdado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Mudanças laborais na função pública adiadas para o final do primeiro trimestre 

- "Os hospitais desesperam para se verem livres dos doentes que lhes dão prejuízo" 

- Governo vai fazer venda directa da Caixa Seguros e quer 100 milhões de euros de -

pagamento inicial 

- Martifer paga quatro vezes menos pelos terrenos dos ENVC do que a empresa vizinha 

- Manuel Loff - Violência? (II) 

- FMI mantém objectivo de discutir a questão dos salários em Portugal 

- Papa Francisco eleito Pessoa do Ano da revista Time 

- Morreu o pintor Nadir Afonso, mestre da abstracção geométrica 

 

Ionline 
- Rui Rio quer acabar com "isto de estarmos suspensos de medidas no TC" 

- Refugiados sírios pagaram 5 mil dólares por cada passaporte 

- Portugal e Guiné em tensão. TAP suspende voos e causa apreensão 

- PSP quer usar drones em manifs e estádios 

- União bancária segue dia 18 com Berlim a ganhar três a zero 

- Eduardo Oliveira Silva - Sinais de retoma ou nem por isso? 

- Jorge Bateira - Ainda não chegámos ao fim da história 

- Alfredo Barroso - General Vo Nguyen Giap ou Clausewitz no Vietname 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/papa-francisco-eleito-homem-do-ano-da-revista-time-1615896
http://www.publico.pt/cultura/noticia/morreu-o-pintor-nadir-afonso-mestre-da-abstraccao-1615890#/0
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/rui-rio-quer-acabar-estarmos-suspensos-medidas-no-tc/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/refugiados-sirios-pagaram-5-mil-dolares-cada-passaporte/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portugal-guine-tensao-tap-suspende-voos-causa-apreensao
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http://www.ionline.pt/iopiniao/ainda-nao-chegamos-ao-fim-da-historia/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/general-vo-nguyen-giap-ou-clausewitz-no-vietname/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Nível de vida baixa para 76% da média europeia 

- Ucrânia estará a negociar acordo com União Europeia 

- Mais 24 horas para Governo e PS negociarem IRC 

- Americano Goldman Sachs maior acionista dos CTT 

- Portugal discrimina livres-pensadores 

- 105 anos de Manoel de Oliveira em 105 revistas 

- Henrique Monteiro - A estratégia do FMI está certa: varia com os dias 

- Daniel Oliveira - Se for preciso, dispenso o banco e os seus cartões 

 

Diário Económico 

- Poder de compra dos portugueses está 25% abaixo da média europeia 

- Juros portugueses, espanhóis e italianos sobem com planos do BCE 

- Euribor em máximos desde Agosto de 2012 

 

Destak 

- Tribunal de Contas aprovou barragem na Serra da Estrela 

- Taxas Euribor voltam a subir em todos os prazos 

- Distrital do PS/Porto admite novo acordo com Rui Moreira em futuras autárquicas 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - ENCONTRO DE ANTIGOS COMBATENTES NO REGIMENTO DE TRANSMISSÕES  

Exército - COMANDO DA LOGÍSTICA DISTINGUIDO COM MENÇÃO HONROSA DO “PRÉMIO  

DEFESA NACIONAL E AMBIENTE” DE 2012  

Exército - VIATURAS PANDUR 8X8 NO TEATRO DE OPERAÇÕES DO KOSOVO 

Força Aérea - Lançamento do Livro “50 Anos ALOUETTE III na 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.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMANDODALOG%C3%8DSTICADISTINGUIDOCOMMEN%C3%87%C3%83OHONROSADO%E2%80%9CPR%C3%89MIODEFESANACIONALEAMBIENTE%E2%80%9DDE2012.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VIATURASPANDUR8X8NOTEATRODEOPERA%C3%87%C3%95ESDOKOSOVO.aspx
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http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
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