
Noticias    

Diário de Noticias 

- DURÃO BARROSO : Reformas mostram frutos mas há caminho a fazer 

- MILITARES E JORNALISTAS : Processo por difamação de Manuel Alegre começa hoje 

- Parlamento discute salvaguarda nas privatizações 

- BANCO MUNDIAL : Economia mundial cresce 3,2% este ano 

 

Correio da Manhã 

- Portugal coloca 1,25 mil milhões de euros de dívida 

- Armas químicas nos Açores (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Agência da ONU desconhece passagem de armas químicas sírias pelos Açores 

- Funcionários públicos e do setor privado com as mesmas taxas de retenção de IRS em2014 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3632748&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3632641&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3632719&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3632699&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/portugal-coloca-125-mil-milhoes-de-euros-de-divida
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3632832&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3632787
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Cobrança coerciva de impostos bate recorde e supera 1900 milhões de euros 

- Contribuições para a CGA e Segurança social sobem 576 milhões nos mapas do OE 

- Quanto mais instruídos e ricos, menos solidários são os portugueses 

- Secretas de mãos atadas para fazer contra-espionagem 

- Santana Castilho - As pegadas que a troika deixa 

- Jardim negoceia com Passos flexibilização do resgate 

- Quatro investigadores a trabalhar em Portugal recebem financiamento do Conselho Europeu  

de Investigação 

- A farsa (*) 

 

Ionline 
- Oposição acusa Poiares Maduro de “violação da lei” 

- Caixa Seguros. S&P diz que Fosun é lixo e venda é especulativa 

- É possível manipular o clima. A CIA já está a estudar 

- Rectificativo. Mais um Orçamento a caminho do sítio do costume 

- Pedro Braz Teixeira - Ilusões do euro 

- Carlos Zorrinho - Uma vontade indisfarçável de não ver 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/cobranca-coerciva-de-impostos-bate-recorde-e-atinge-1900-milhoes-de-euros-1619729
http://www.publico.pt/economia/noticia/contribuicoes-para-a-cga-e-seguranca-social-sobem-576-milhoes-nos-mapas-do-oe-1619689
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/quanto-mais-instruidos-e-ricos-menos-solidarios-sao-os-portugueses-1619691
http://www.publico.pt/politica/noticia/secretas-de-maos-atadas-para-fazer-contraespionagem-1619683
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/as-pegadas-que-a-troika-deixa-1619612
http://www.publico.pt/politica/noticia/jardim-negoceia-com-passos-flexibilizacao-do-resgate-1619695
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/quatro-investigadores-a-trabalhar-em-portugal-recebem-financiamento-do-conselho-europeu-de-investigacao-1619620#/0
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/oposicao-acusa-poiares-maduro-violacao-da-lei
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/caixa-seguros-sp-diz-fosun-lixo-venda-especulativa/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/possivel-manipular-clima-cia-ja-esta-estudar/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/rectificativo-mais-orcamento-caminho-sitio-costume
http://www.ionline.pt/iopiniao/ilusoes-euro/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/uma-vontade-indisfarcavel-nao-ver/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - A reforma de Ferro e os empregos de Álvaro, Gaspar e Arnaut 

- Patronato aplaude François Hollande 

- Ex-presidente do BCE espera que troika "se evapore" 

- Dívidas de familiares já não cortam bolsas de estudo 

 

Diário Económico 

- Juros portugueses caem para mínimos de três anos e meio 

- Impostos : Consulte aqui as novas tabelas do IRS 

- Euribor sobem em todos os prazos 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-Coronel Brandão Ferreira - "A consequência maior da batalha de Waterloo ou os  

imponderáveis da guerra" 

- Capitão-de-Fragata Neto Simões – “A Farsa” (Versão integral) 
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http://expresso.sapo.pt/a-reforma-de-ferro-e-os-empregos-de-alvaro-gaspar-e-arnaut=f850679
http://expresso.sapo.pt/patronato-aplaude-francois-hollande=f850752
http://expresso.sapo.pt/ex-presidente-do-bce-espera-que-troika-se-evapore=f850673
http://expresso.sapo.pt/dividas-de-familiares-ja-nao-cortam-bolsas-de-estudo=f850627
http://economico.sapo.pt/noticias/juros-portugueses-caem-para-minimos-de-tres-anos-e-meio_185204.html
http://economico.sapo.pt/noticias/consulte-aqui-as-novas-tabelas-do-irs_185189.html
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-sobem-em-todos-os-prazos_185193.html
http://www.aofa.pt/artigos/Brandao_Ferreira_Waterloo.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Neto_Simoes_A_Farsa.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA SOLDIERS DEC13 -“EJÉRCITO DE PORTUGAL”  

BRIGADA DE REAÇÃO RÁPIDA” 

Exército - FORÇAS ARMADAS NA PREVENÇÃO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS  

Força Aérea - Militares de alerta realizam duas evacuações aeromédicas 

 

 

 

 

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 

15-01-2014 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ARTIGOPUBLICADONAREVISTASOLDIERSDEC13.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/FOR%C3%87ASARMADASNAPREVEN%C3%87%C3%83OAOSINC%C3%8ANDIOSFLORESTAIS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-469-militares-de-alerta-realizam-duas-evacuacoes-aeromedicas
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/0115/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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