
Noticias    

Diário de Noticias 

- Presidente da AICEP pede consenso na reforma IRC 

- Comprador da TAP tem de manter sede e 'hub' em Portugal dez anos 

- Governo dos Açores defende revisão de todo o acordo com os EUA 

- Em 2016, 1% da população vai deter mais riqueza que os restantes 99% 

 

Correio da Manhã 

- Urgências de Almada fatais para duas pessoas 

- Alerta de mau tempo 

- Preços dos combustíveis voltam a cair 

- Regionalização: António Costa e Rui Rio alinhados 

- Francisco Moita Flores -Segurança e patetice 

 

Jornal de Noticias 

- Marinha avalia condições para buscas dos pescadores desaparecidos em Sintra  

- Comunicado do Conselho de Redação do "Jornal de Notícias" 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4349686
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4349179
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4349342
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Lisboa&Concelho=Sintra&Option=Interior&content_id=4349854
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Media/Interior.aspx?content_id=4349403
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4349980&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/ela_foi_abandonada.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/chuva_e_tempo_frio_devem_manter_se_durante_a_semana.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/novas_descidas_nos_combustiveis.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/costa_e_rio_juntos_na_regionalizacao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_moita_flores/detalhe/seguranca_e_patetice.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Há 24 escolas que dão por sistema notas acima do esperado 

-  “BES é muito revelador da forma como se comporta a elite económica portuguesa” 

- Poderá o petróleo ajudar Portugal a reencontrar o caminho da retoma? 

- “Esta crise é pior que a guerra. A guerra sabíamos que ia acabar” 

- Movimentos anti-islão impedidos de marchar na França e na Alemanha 

- Metade da riqueza mundial vai pertencer aos 1% mais ricos em 2016 

- Um terço das freguesias de Lisboa não cumpre o Código dos Contratos Públicos 

 

Ionline 

- Sócrates. Proença de Carvalho não foi contratado porque não lhe cobrava dinheiro  

- Despesa com médicos de empresas privadas caiu quase para metade  

- AICEP tem mais de 2.000 milhões de euros de intenções de investimento 

- Lajes. Presidente do Governo dos Açores contraria Passos  

- Portugal com 3.ª maior queda da produção na construção em Novembro 

- Especialistas apostam em entendimento com ‘troika’ se Syriza vencer 

- António Costa. Sem TAP, Portugal é apenas um “jardim à beira-mar plantado” 

- Miguel Torga morreu há vinte anos e a sua filha escreve hoje no i   

 

Expresso 

- Ébola: Governo e Nações Unidas declaram fim da doença no Mali 

- Syriza mais perto da maioria absoluta na Grécia 

- Caso Espírito Santo. Um mapa para ninguém se perder no império 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/scrates-proen-carvalho-n-foi-contratado-porque-nolhe-cobrava
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/despesa-mdicos-empresas-privadas-caiu-quase-metade-quatro-an
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/aicep-tem-mais-2-000-milhoes-euros-intencoes-investimento
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lajes-presidente-governo-dos-acores-contraria-passos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-3-maior-queda-da-producao-na-construcao-novembro
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/especialistas-apostam-entendimento-troika-se-syriza-vencer
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-dinheiro/antonio-costa-sem-tap-portugal-apenas-jardim-beira-mar-plantado
http://www.ionline.pt/artigos/mais-livros/miguel-torga-morreu-ha-vinte-anos-sua-filha-escreve-hoje-no-i
http://expresso.sapo.pt/ebola-governo-e-nacoes-unidas-declaram-fim-da-doenca-no-mali=f906963
http://expresso.sapo.pt/syriza-mais-perto-da-maioria-absoluta-na-grecia=f907007
http://expresso.sapo.pt/caso-espirito-santo-um-mapa-para-ninguem-se-perder-no-imperio=f906811
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ha-24-escolas-que-sistematicamente-dao-notas-acima-do-esperado-1682519
http://www.publico.pt/politica/noticia/bes-e-muito-revelador-da-forma-como-se-comporta-a-elite-economica-portuguesa-1682616
http://www.publico.pt/economia/noticia/podera-o-petroleo-ajudar-portugal-a-reencontrar-o-caminho-da-retoma-1682625
http://www.publico.pt/mundo/noticia/esta-crise-e-pior-que-a-guerra-a-guerra-sabiamos-que-ia-acabar-1682613
http://www.publico.pt/mundo/noticia/movimentos-antiislao-impedidos-de-marchar-na-franca-e-na-alemanha-1682614
http://www.publico.pt/economia/noticia/metade-da-riqueza-mundial-vai-pertencer-aos-1-mais-ricos-em-2016-1682655
http://www.publico.pt/local/noticia/um-terco-das-freguesias-de-lisboa-nao-cumpre-codigo-dos-contratos-publicos-1682588
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (cont.) 

- Coligação na Madeira divide ainda mais o Bloco 

- Cavaco convoca forças políticas da Madeira  

- Críticas ao Governo forçaram recuo na TAP 

 

Diário Económico 

- Redução nas Lajes podem levar 5.500 a emigrar 

- Base das Lajes pode vir a ser explorada pela China 

- FMI avisa Grécia para consequência de reestruturar dívida 

- PT negoceia pela primeira vez abaixo de 60 cêntimos por acção 

- Greve à prova de avaliação durante todo o mês de Fevereiro 

- Madeira quer acabar com zona franca e taxa de IRC de 12,5% para toda a região 

- Tribunal confirma seis condenações 

- Sindicatos não antecipam corrida às reformas antecipadas no privado 

- Inflação negativa e eleições gregas sobem pressão sobre o BCE 

 

Noticias ao Minuto 

- Contas : Trabalha no privado? Perdeu 11%. Se for no Estado, perdeu o dobro 

- 2016 : Oxfam - 1% da população vai deter mais riqueza que os restantes 99% 

- Eurostat : Portugal com 3.ª maior queda da produção na construção 

- Função Pública : Ministérios estão a escolher quem enviam para a requalificação 

- Negócios Estrangeiros : União Europeia debate hoje luta antiterrorista 

- Lajes : Estudos estimam emigração de até 10 mil habitantes da Terceira 
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http://expresso.sapo.pt/coligacao-na-madeira-divide-ainda-mais-o-bloco=f906823
http://expresso.sapo.pt/cavaco-convoca-forcas-politicas-da-madeira=f906869
http://expresso.sapo.pt/criticas-ao-governo-forcaram-recuo-na-tap=f906818
http://economico.sapo.pt/noticias/reducao-nas-lajes-podem-levar-5500-a-emigrar_210147.html
http://economico.sapo.pt/noticias/base-das-lajes-pode-vir-a-ser-explorada-pela-china_210157.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-avisa-grecia-para-consequencia-de-reestruturar-divida_210155.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pt-negoceia-pela-primeira-vez-abaixo-de-60-centimos-por-accao_210154.html
http://economico.sapo.pt/noticias/greve-a-prova-de-avaliacao-durante-todo-o-mes-de-fevereiro_210145.html
http://economico.sapo.pt/noticias/madeira-quer-acabar-com-zona-franca-e-taxa-de-irc-de-125-para-toda-a-regiao_210144.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tribunal-confirma-seis-condenacoes_210133.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sindicatos-nao-antecipam-corrida-as-reformas-antecipadas-no-privado_210126.html
http://economico.sapo.pt/noticias/inflacao-negativa-e-eleicoes-gregas-sobem-pressao-sobre-o-bce_210139.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/335727/trabalha-no-privado-perdeu-11-se-for-no-estado-perdeu-o-dobro
http://www.noticiasaominuto.com/economia/335779/oxfam-1-da-populacao-vai-deter-mais-riqueza-que-os-restantes-99
http://www.noticiasaominuto.com/economia/335777/portugal-com-3-maior-queda-da-producao-na-construcao
http://www.noticiasaominuto.com/economia/335725/ministerios-estao-a-escolher-quem-enviam-para-a-requalificacao
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/335685/uniao-europeia-debate-hoje-luta-antiterrorista
http://www.noticiasaominuto.com/economia/335478/estudos-estimam-emigracao-de-ate-10-mil-habitantes-da-terceira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

16-01-2015 

 Observador 

- O BCE vai mesmo fazer o impensável? 

- Negociar dívida grega? Já há quem diga que sim 

- Venda da PT Portugal. Os argumentos a favor e contra 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Almirante Melo Gomes - A "reforma" das Forças Armadas 

- Cerimónia Comemorativa, no dia 14 de janeiro, do 115.º Aniversário do Instituto de 

Odivelas - Infante D. Afonso 

- Jornal de Defesa e Relações Internacionais – “Aguiar Branco e as disfunções da Doutrina de 
“defesa colectiva” “ 

- Contra-Almirante Nunes da Silva – “A falácia da protecção à Familia”  
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http://institutodivelas.com/dia-do-instituto-de-odvielas/1081-cerimonia-comemorativa-no-dia-14-de-janeiro-do-115o-aniversario-do-instituto-de-odivelas-infante-d-afonso.html
http://institutodivelas.com/dia-do-instituto-de-odvielas/1081-cerimonia-comemorativa-no-dia-14-de-janeiro-do-115o-aniversario-do-instituto-de-odivelas-infante-d-afonso.html
http://observador.pt/explicadores/o-bce-vai-mesmo-fazer-o-impensavel/
http://observador.pt/2015/01/19/franca-disponivel-a-discutir-divida-da-grecia/
http://observador.pt/especiais/venda-da-pt-portugal-os-argumentos-favor-e-contra/
http://www.aofa.pt/rimp/Alm_Melo_Gomes_Expresso_17012015.pdf
http://database.jornaldefesa.pt/politicas_de_defesa/portugal/JDRI%20122%2c%20160115%20defesa%20nacional.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ÁREA CULTURAL DA MARINHA NO INDOOR MAPS DA GOOGLE 

Marinha - APREENSÃO DE MEIXÃO NAS MARGENS DO RIO AVE 

Exército - REGIMENTO DE CAVALARIA N.º 6 - ENTREGA DE GÉNEROS ALIMENTARES À 

CRUZ VERMELHA 

Exército - MINISTRO DA DEFESA NACIONAL VISITA COLÉGIO MILITAR 

Força Aérea - Dia da Nossa Senhora do Ar 

 

 

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 

16-01-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Area-Cultural-da-Marinha-no-Indoor-Maps-da-Google.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Apreensao-de-meixao-nas-margens-do-rio-Ave.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/REGIMENTODECAVALARIAN%C2%BA6-ENTREGADEG%C3%89NEROSALIMENTARES%C3%80CRUZVERMELHA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/MINISTRODADEFESANACIONALVISITACOL%C3%89GIOMILITAR.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-761-dia-da-nossa-senhora-do-ar
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/0119/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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