
Noticias    

Diário de Noticias 

- Apoio social: Associações militares acusam Ministério de violar a lei 

- Perto de 300 professores na calha para a mobilidade até ao fim do mês 

- Machado da Cruz diz ter enviado contas verdadeiras para Salgado 

 

Correio da Manhã 

- Taxas dos Certificados descem 

- Baptista-Bastos - O artifício 

- Armando Esteves Pereira - Empréstimo muito caro 

 

Jornal de Noticias 

- Al-Qaeda no Iémen reivindica ataque contra o "Charlie Hebdo" 

- Albertina Pedroso é a nova presidente do instituto que gere o Citius 

 

Público 

- “Charlie Hebdo esgotado. Talvez amanhã” 

- Governo vai reduzir taxas dos certificados de aforro e do Tesouro 

- Há quem vá receber menos na requalificação do que no desemprego 

- Três distritos com taxas de chumbo e desistência superiores a 40% 

- Miúdos têm dificuldade em escrever sem erros e contar dinheiro 

- Nova sede da Câmara de Oeiras vai custar 28 milhões de euros 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4340123
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4340290
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4340872
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4340994
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4336880&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/taxas_dos_certificados_descem_a_partir_de_fevereiro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/o_artificio.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/emprestimo_muito_caro.html
http://www.publico.pt/mundo/noticia/charlie-hebdo-esgotado-talvez-amanha-1682150
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-vai-reduzir-taxas-dos-certificados-de-aforro-e-do-tesouro-1682152
http://www.publico.pt/economia/noticia/ha-quem-receba-menos-na-requalificacao-do-que-um-desempregado-1682091
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pais-ja-podem-saber-que-escolas-puxam-os-alunos-para-cima-1682090
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/escrever-sem-erros-com-coerencia-acentuar-e-contar-dinheiro-sao-dificeis-para-os-miudos-1682129
http://www.publico.pt/local/noticia/nova-sede-da-camara-de-oeiras-vai-custar-28-milhoes-de-euros-1682125
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.)  

- A directora que não chorou e o administrador que não faz autocrítica 

- MP recorre de sentenças que perdoaram desvio de 6,4 milhões na Madeira 

 

Ionline 

- Hospitais podem contratar médicos e enfermeiros para urgências e substituir ausentes 

- Maçons indignados com vice do PSD. "É um insulto. Ela que não tenha medo" 

- Inspecção da Saúde acompanha investigação a morte de utente no Garcia de Orta 

- Publicado diploma que desbloqueia gradualmente reformas antecipadas até 2016 

- Produção industrial cai 0,4% na zona euro em Novembro 

- Retoma económica desagrava algumas desigualdades, mas não as resolve  

 

Expresso 

- "Charlie Hebdo" só para madrugadores 

- Desempregados terão incentivos para trabalhar longe de casa 

- É trabalhador por conta de outrem? Temos um simulador de IRS para si 

- Alexandre Abreu - Jogos gregos 

- Hollande 'convidado' para humorista do "Charlie Hebdo" 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/hospitais-podem-contratar-medicos-enfermeiros-urgencias-substituir-ausentes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/macons-indignados-vice-psd-insulto-ela-nao-tenha-medo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/inspeccao-da-saude-acompanha-investigacao-morte-utente-no-garcia-orta
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/publicado-diploma-desbloqueia-gradualmente-reformas-antecipadas-2016
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/producao-industrial-cai-04-na-zona-euro-novembro
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/retoma-economica-desagrava-algumas-desigualdades-nao-resolve
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-directora-que-nao-chorou-e-o-administrador-que-nao-faz-autocritica-1682114
http://www.publico.pt/politica/noticia/mp-recorre-de-sentencas-que-perdoaram-desvio-de-64-milhoes-na-madeira-1682076
http://expresso.sapo.pt/charlie-hebdo-so-para-madrugadores=f906268
http://expresso.sapo.pt/desempregados-terao-incentivos-para-trabalhar-longe-de-casa=f906267
http://expresso.sapo.pt/e-trabalhador-por-conta-de-outrem-temos-um-simulador-de-irs-para-si=f906155
http://expresso.sapo.pt/jogos-gregos=f906252
http://expresso.sapo.pt/hollande-convidado-para-humorista-do-charlie-hebdo=f906123
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Compra de dívida soberana pelo BCE não viola lei europeia 

- Recibos verdes podem pagar contribuições até amanhã 

- Draghi: "Risco de deflação é mais elevado do que há um ano" 

- Países da UE adoptam medidas excepcionais contra o terrorismo 

 

Noticias ao Minuto 

- Emprego-inserção - desempregados substituem funcionários da Segurança Social 

 

Observador 

- Nova edição do Charlie Hebdo tem sátira sexual, paródias de figuras religiosas e 

agradecimentos 

- BCE recebe “luz verde” para socorrer países com a compra de dívida 

- Saída da Grécia mostraria que a zona euro é divisível 

- Tribunal dá nega a Fisco e anula multas em SCUT e autoestradas 

- Agora é dentro dos edifícios. O novo serviço da Google chega hoje a Portugal 

- União Europeia admite reduzir sanções à Rússia 

- Beneficiários da ADSE prejudicados no acesso a alguns serviços de saúde 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/compra-de-divida-soberana-pelo-bce-nao-viola-lei-europeia_209866.html
http://economico.sapo.pt/noticias/recibos-verdes-podem-pagar-contribuicoes-ate-amanha_209825.html
http://economico.sapo.pt/noticias/draghi-risco-de-deflacao-e-mais-elevado-do-que-ha-um-ano_209870.html
http://economico.sapo.pt/noticias/paises-da-ue-adoptam-medidas-excepcionais-contra-o-terrorismo_209829.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/333583/desempregados-substituem-funcionarios-da-seguranca-social
http://observador.pt/2015/01/14/nova-edicao-charlie-hebdo-tem-satira-sexual-parodias-de-figuras-religiosas-e-agradecimentos/
http://observador.pt/2015/01/14/bce-recebe-luz-verde-para-socorrer-paises-com-compra-de-divida/
http://observador.pt/2015/01/14/saida-da-grecia-mostraria-que-zona-euro-e-divisivel/
http://observador.pt/2015/01/14/tribunal-da-nega-fisco-e-anula-multas-em-scut-e-autoestradas/
http://observador.pt/2015/01/14/google-indoor-chega-a-portugal/
http://observador.pt/2015/01/13/uniao-europeia-admite-reduzir-sancoes-russia/
http://observador.pt/2015/01/13/beneficiarios-da-adse-prejudicados-no-acesso-alguns-servicos-de-saude/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO DE PESCA SANTA MARIA DOS ANJOS 

Exército - CONCERTO DE ANO NOVO DA BRIGADA DE INTERVENÇÃO 

Exército - RECOLHA DE SANGUE NO REGIMENTO DE CAVALARIA Nº 6 

Exército - CONSTRUÇÃO DE BARREIRA DE RETENÇÃO NA FREGUESIA DE PARAMOS  

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Naufragio-da-embarcacao-de-pesca-SANTA-MARIA-DOS-ANJOS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONCERTODEANONOVODABRIGADADEINTERVEN%C3%87%C3%83O.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/RECOLHADESANGUENOREGIMENTODECAVALARIAN%C2%BA6.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONSTRU%C3%87%C3%83ODEBARREIRADERETEN%C3%87%C3%83ONAFREGUESIADEPARAMOS.aspx
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/0114/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



