
Noticias    

Diário de Noticias 

- Pelo menos 12 detidos na região de Paris por "apoio logístico" aos terroristas 

- Ministério já tem 4,3 milhões em atraso com 15 conservatórios  

- Estatuto dos Militares consagra enfermeiros militares como oficiais 

- Ministro diz que 85% dos trabalhadores da TAP estão protegidos 

 

Correio da Manhã 

- Portugueses contra privatização da TAP 

- 4546 morrem com diabetes  

- Carros do Estado proibidos na Baixa 

- Preço da ESCOM foi inflacionado 

 

Jornal de Noticias 

- Comprador da TAP tem de assumir estabilidade laboral 

 

Público 

- Comprador da TAP tem de assumir estabilidade laboral 

- Mais de 70% dos trabalhadores da TAP não estão protegidos pelo acordo com o Governo 

- Luís Horta e Costa explicou aos deputados como fugiu ao fisco 

- Papa: "Não se pode provocar nem insultar a fé das outras pessoas" 

- Mortalidade acima do esperado pela segunda semana consecutiva 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4345312
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4344665
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4344909
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4344978
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4343738
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/sondagem_tap___tugas_nao_querem_tap_privada.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/4546_morrem_com_diabetes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/carros_do_estado_proibidos_na_baixa.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/preco_da_escom_foi_inflacionado.html
http://www.publico.pt/mundo/noticia/dois-mortos-em-operacao-antiterrorismo-em-curso-na-belgica-1682364
http://www.publico.pt/economia/noticia/mais-de-70-dos-trabalhadores-da-tap-nao-estao-protegidos-pelo-acordo-com-o-governo-1682376
http://www.publico.pt/politica/noticia/com-alguma-galhofa-luis-horta-e-costa-explicou-aos-deputados-como-fugiu-ao-fisco-1682385
http://www.publico.pt/mundo/noticia/papa-francisco-nao-se-pode-provocar-nem-insultar-a-fe-das-outras-pessoas-1682308
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mortalidade-volta-a-estar-acima-do-esperado-1682381
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- PS avança já com adopção para casais gay 

- Reformas antecipadas. Cortes podem chegar aos 44% 

- Edição especial do Charlie Hebdo com elevada procura em Portugal 

- Impostos. Cobranças coercivas superam expectativas do governo em 4,3% em 2014 

- Madeira e continente sob aviso amarelo e laranja devido à agitação marítima 

- Médicos e enfermeiros fora do regime de descentralização de competências  

- Restrições rodoviárias em Lisboa não visam excluir veículos mas cumprir normas  

- Menos 0,3% das cauções de luz, gás e água devolvidas aos consumidores 

- TAP. Impossibilidade de despedimentos é para todos, diz advogado e sindicalista 

 

Expresso 

- PT SGPS admite renegociação de acordos e processos judiciais 

- Despedimentos na TAP só são blindados para sindicatos que desconvocaram a greve 

 

Diário Económico 

- Governo quer passar competências para autarquias até às eleições 

- Horta e Costa “parte a loiça” na AR sobre o caso Escom 

- Contribuintes devem mais de 14 mil milhões de euros 

- Tsipras e Samaras disputam 10% de eleitores gregos indecisos 

- Maioria chumba reposição dos feriados 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-avanca-ja-adopcao-casais-gay
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/reformas-antecipadas-cortes-podem-chegar-aos-44
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/edicao-especial-charlie-hebdo-elevada-procura-portugal
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/impostos-cobrancas-coercivas-superam-expectativas-governo-43-2014
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/madeira-continente-sob-aviso-amarelo-laranja-devido-agitacao-maritima
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/medicos-enfermeiros-fora-regime-descentralizacao-competencias
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/restricoes-rodoviarias-lisboa-nao-visam-excluir-veiculos-cumprir-normas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/menos-03-das-caucoes-luz-gas-agua-devolvidas-aos-consumidores
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tap-impossibilidade-despedimentos-todos-diz-advogado-sindicalista
http://expresso.sapo.pt/pt-sgps-admite-renegociacao-de-acordos-e-processos-judiciais=f906615
http://expresso.sapo.pt/despedimentos-na-tap-so-sao-blindados-para-sindicatos-que-desconvocaram-a-greve=f906587
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-passar-competencias-para-autarquias-ate-as-eleicoes_210030.html
http://economico.sapo.pt/noticias/horta-e-costa-parte-a-loica-na-ar-sobre-o-caso-escom_210037.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contribuintes-devem-mais-de-14-mil-milhoes-de-euros_210033.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tsipras-e-samaras-disputam-10-de-eleitores-gregos-indecisos_210020.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maioria-chumba-reposicao-dos-feriados_210006.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Passos Coelho : Compradores da TAP terão de respeitar acordos de empresa 

 
Observador 

- Atribuições de vistos “gold” caem quase 50% 

- Governo protege apenas 40% dos trabalhadores da TAP 

 

 
 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/334699/compradores-da-tap-terao-de-respeitar-acordos-de-empresa
http://observador.pt/2015/01/16/atribuicoes-de-vistos-gold-caem-quase-50/
http://observador.pt/2015/01/15/governo-protege-apenas-40-dos-trabalhadores-da-tap/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

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://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/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0116/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




