
Noticias    

Diário de Noticias 

- TAP não vai poder despedir enquanto Estado for accionista 

- Teatro ABC, no Parque Mayer, vai dar lugar a estacionamento da EMEL 

- Descoberta de português leva a medicamento para regular ferro e proteger de infeções 

 

Correio da Manhã 

- Paulo Fonte - ‘Big Brother Banqueiros’ 

- Rui Pereira - Lições de Paris 

- Carlos Rodrigues - RTP: mais do mesmo 

 

Jornal de Noticias 

- Trabalhadores exigem memorando que "garanta estabilidade" da PT 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - A sátira e o terrorismo 

- Afonso Camões - Por mil cagarras, no pasarán! 

 

Público 

- Jardim demissionário aprova nomeações e empresta 50 milhões a empresas falidas 

- Nuno Crato recua e universidades vão poder continuar a ser fundação 

- ESTHER MUCZNIK - Somos todos “Charlie”, mas seremos todos “Judeus”? 

- Maioria vai chumbar reposição de feriados da oposição e do CDS 

- Governo envia diploma dos suplementos “muito proximamente” para Belém 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4343147&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4343181
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=4343080&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/big_brother_banqueiros.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/rui_pereira/detalhe/licoes_de_paris.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/rtp_mais_do_mesmo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4343194
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4342579
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4340446&opiniao=Afonso%20Cam%F5es
http://www.publico.pt/politica/noticia/jardim-demissionario-aprova-nomeacoes-e-empresta-50-milhoes-a-empresas-falidas-1682255?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-recua-e-universidades-vao-poder-continuar-a-ser-fundacao-1682229
http://www.publico.pt/mundo/noticia/somos-todos-charlie-mas-seremos-todos-judeus-1682259
http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-chumba-reposicao-de-feriados-da-oposicao-e-do-cds-1682238
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-envia-diploma-dos-suplementos-muito-proximamente-para-belem-1682270
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Duas mulheres à frente das operações em caso de ataque terrorista em Portugal 

- O i teve acesso a um relatório que mostra o que Nuno Artur Silva quer da RTP 

- Patrões dizem que haver menos feriados não mudou nada 

- Governo francês prepara pacote antiterrorismo contrariando EU 

- Talibãs condenam novas caricaturas de Maomé no Charlie Hebdo 

- Europa muda doutrina e a austeridade pode diminuir em 2016 

- Luís Osório - O mundo paralelo do poder 

 

Expresso 

- Tabela salarial única: secretário de Estado não resolve mal-entendido 

- Dê-nos quatro minutos. Vamos contar-lhe (e mostrar-lhe) a edição histórica do "Charlie  

Hebdo" 

- Mais flexibilidade para Portugal? Só para fazer reformas estruturais ou se cumprir a meta do  

défice 

 

Diário Económico 

- Novo programa de estágios não convence parceiros sociais 

- “É tempo dos credores aceitarem a verdade” 

- Luz verde para o BCE desfaz a troika 
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http://economico.sapo.pt/noticias/novo-programa-de-estagios-nao-convence-parceiros-sociais_209941.html
http://economico.sapo.pt/noticias/e-tempo-dos-credores-aceitarem-a-verdade_209946.html
http://economico.sapo.pt/noticias/luz-verde-para-o-bce-desfaz-a-troika_209945.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/duas-mulheres-frente-das-operacoes-caso-ataque-terrorista-portugal/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-media-televisao/i-teve-acesso-relatorio-mostra-nuno-artur-silva-quer-da-rtp/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/patroes-dizem-haver-menos-feriados-nao-mudou-nada/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/governo-frances-prepara-pacote-antiterrorismo-contrariando-ue/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/talibas-condenam-novas-caricaturas-maome-no-charlie-hebdo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/europa-muda-doutrina-austeridade-pode-diminuir-2016/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/mundo-paralelo-poder/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/tabela-salarial-unica-secretario-de-estado-nao-resolve-mal-entendido=f906403
http://expresso.sapo.pt/de-nos-quatro-minutos-vamos-contar-lhe-e-mostrar-lhe-a-edicao-historica-do-charlie-hebdo=f906394
http://expresso.sapo.pt/mais-flexibilidade-para-portugal-so-para-fazer-reformas-estruturais-ou-se-cumprir-a-meta-do-defice=f906397
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Dicas : Há 10 coisas que precisa mudar no seu currículo para arranjar emprego 

- Berlim : Euro cai abaixo do valor do primeiro dia de cotação em 1999 

- Declarações : Turquia diz que Netanyahu é tão criminoso como os terroristas 

- Juros : Euribor a seis, nove e 12 meses renovam mínimos 

 

Observador 

- Revisão de Schengen divide eurodeputados portugueses 

- Livraria Lello é uma das mais “cool” do mundo para a Time 

- Governo insiste nos suplementos e não mexe mais na Tabela Remuneratória Única 

 

 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

General Pinto Ramalho (Editorial da Revista Militar de Dezembro de 2014) 
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http://www.noticiasaominuto.com/mundo/334157/ha-10-coisas-que-precisa-mudar-no-seu-curriculo-para-arranjar-emprego
http://www.noticiasaominuto.com/economia/334156/euro-cai-abaixo-do-valor-do-primeiro-dia-de-cotacao-em-1999
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/334148/turquia-diz-que-netanyahu-e-tao-criminoso-como-os-terroristas
http://www.noticiasaominuto.com/economia/334146/euribor-a-seis-nove-e-12-meses-renovam-minimos
http://observador.pt/2015/01/15/revisao-de-schengen-divide-eurodeputados-portugueses/
http://observador.pt/2015/01/15/livraria-lello-e-uma-das-mais-cool-mundo-para-time/
http://observador.pt/2015/01/14/corte-nos-salarios-e-nos-suplementos-sindicatos-dizem-que-governo-recuou/
http://www.aofa.pt/rimp/Editorial_RM_General_Pinto_Ramalho.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO REGIMENTO DE ARTILHARIA  

ANTIAÉREA Nº 1 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO - EXERCÍCIO HÉRCULES 2014 

 

 

 

 

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/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDOREGIMENTODEARTILHARIAANTIA%C3%89REAN%C2%BA1.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/774
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/0115/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



