
Noticias    

Diário de Noticias 

- Alegre, Arnaut e Barbosa de Melo "Em defesa da Constituição" 

- ADMINISTRAÇÃO INTERNA : Ministro recebe hoje sindicatos da PSP 

- Ministro dos Negócios Estrangeiro : Machete admite enviar tropas para a Rep.Centro- 

Africana 

- Adriano Moreira - Entre dúvidas e crenças 

- Pedro Tadeu - "... E as notícias ainda eram lidas em jornais!" 

- Mário Soares - A Espanha vai mal 

 

Correio da Manhã 

- 93 mil licenciados sem emprego 

- Terceiro ano de mandato de Cavaco marcado por nova crise 

- Sindicatos contestam aumento dos descontos da ADSE 

 

Jornal de Noticias 

- Preço das casas em Portugal cai 2,9% no terceiro trimestre de 2013 

- PSD e CDS enaltecem postura de Cavaco, esquerda assume discordâncias com Presidente 

- Paulo Ferreira - Como se mata um deputado 

- Fernando Santos - As mentiras do pós-maio 
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Publico 
- Taxas moderadoras das urgências hospitalares sobem cinco cêntimos para 20,65 euros 

- O ideal de Presidente de Passos Coelho: que não seja mais um protagonista político 

- José Vítor Malheiros - Pôr o sistema científico ao serviço da política da direita 

- Paulo Rangel - A alegada “perda de poder” da Comissão (I):arqueologia constitucional  

europeia 

- Reduções salariais consideradas inconstitucionais na Grécia 

 

Ionline 
- Açores. TC aceita subsídios a funcionários públicos para compensar cortes 

- Europeias. Marinho e Pinto apresenta candidatura 

- Euribor mantém-se a três meses e sobe a seis, nove e 12 meses 

- Estaleiros. Comissão parlamentar sem referências ao “Atlântida” ou “sucessivas  

administrações” 

- IEFP com 690 mil inscritos em Dezembro e 400 mil em formação 

- Nuno Ramos de Almeida - Os benevolentes 
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Expresso 

- Ricardo Costa - O erro matemático de Marcelo 

- Daniel Oliveira - A adopção e a coadopção: do absurdo à selvajaria 

- Metade da riqueza mundial pertence a 1% da população 

- Machete pressiona Defesa para envio de tropas 

 

Diário Económico 

- “Cabe ao Governo português decidir sobre cautelar” 

- Troika já aprovou plano para compensar chumbo do TC 

- Miguel Macedo recebe sindicatos da PSP e GNR 

- Aumento do desconto para ADSE deve entrar em vigor até Março 

 

Destak 

- 85% das empresas falam em grande nível de instabilidade fiscal 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Andrade da Silva - "Portugal Independente, dentro ou fora do Euro, Acabou" 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FAROL DE AVEIRO ENCERRADO A VISITAS DIA 22 DE JANEIRO 

Exército - TOMADA DE POSSE DO NOVO COMANDANTE DO REGIMENTO DE INFANTARIA Nº  

19  

Exército - APOIO DO REGIMENTO DE ENGENHARIA Nº 3 À CÂMARA MUNICIPAL DE  

ESPINHO 

Exército - COLABORAÇÃO ENTRE A UNIDADE DE APOIO DA ÁREA MILITAR AMADORA- 

SINTRA, A CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA E A ESCOLA SECUNDÁRIA SEOMARA DA  

COSTA PRIMO  

 

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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