
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo reúne-se hoje com partidos políticos sobre "combate ao terrorismo" 

- Movimento "contra" a privatização da TAP admite promover referendo 

 

Correio da Manhã 

- Erro nos salários da Função Pública 

- Baptista-Bastos - Eles não mudam 

- Urgências privadas podem vir a tratar doentes do SNS 

- Armando Esteves Pereira - O dinheiro barato 

 

Jornal de Noticias 

- Tudo o que necessita de saber sobre as eleições gregas 

- Afonso Camões - Estado não cumpre e assobia para o lado 

- Inês Cardoso - Portagens: humor ou drama? 

 

Público 

- Pressão nas urgências obriga Ministério da Saúde a reabrir 569 camas 

- Ex-dirigente exonerado quer contar a “verdade” sobre o colapso do Citius 

- Plano do Governo contra o terrorismo assenta em cinco pilares 

- Os católicos não procriam “como coelhos” porque sabem “ponderar” 

- Obama quer uma "economia de classe média" 
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Público (cont.) 

- O BCE passa à acção, mas todos concordam que não consegue salvar o euro sozinho 

- Expectativas elevadas no arranque das negociações entre os EUA e Cuba 

- Estado terá 120 dias para exercer preferência na venda da TAP 

- André Freire - A privatização da TAP e a governação fanática, desacreditada e fracassada 

- Jorge Gato - Como foi possível isto acontecer? 

- Falta de informação volta a ensombrar assembleia da PT SGPS 

 

Ionline 

- PR. Ano marcado por fim do resgate, apelos a consenso e desafios do final de mandato 

- Ana Gomes - Sobre a liberdade 

- Sara Falcão Casaca - Quem sonha a utopia que eu sonhei? 

 

Expresso 

- Urgências mais privadas e mais militares 

- Mais de 100 mil jovens vão ser impedidos de votar na Grécia 

- Menezes Cordeiro. Pôr fim à fusão PT/Oi e ficar com a PT Portugal é possível 

- Soares diz que Cavaco foi "salazarista convicto" 

- Alexandre Abreu - O estado da saúde e a saúde do Estado 
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Diário Económico 

- Expectativa com BCE domina praças europeias 

- Despesa ficou "abaixo" do orçamentado em 2014 

- ONU só analisa extensão da plataforma em 2016 

- Portugal vai chegar a 2019 com mais de 10% de desemprego 

- Banca diz que empréstimos do BCE não têm efeito na concessão de crédito 

- Analistas receiam que compra de dívida do BCE defraude expectativas 

 

Noticias ao Minuto 

- Papa : "Principal causa da pobreza é um sistema económico que exclui" 

- Antiterrorismo : CDS disponível para rever Acordo de Schengen 

- Belém : Cavaco perde poder de dissolver Parlamento a partir de Setembro 

- Grécia : Na praça Sintagma habita o receio, a revolta e a esperança 

- Ordem dos Médicos : Ministério "incapaz" de resolver problemas nas urgências 

 

Observador 

- Governo já devolveu a Belém lei dos suplementos salariais 

- O papel do "acaso" na morte no Afeganistão 

 

TVI  

- Oficiais admitem recorrer à Justiça para travar alterações na saúde 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA (Comunicado de 21 de Janeiro de 2015) – Assistência na Doença aos Militares (ADM) 

– Despacho MDN de 30 de Dezembro de 2014 – Saúde Operacional e Assistencial 

 

- Capitão-de-Fragata Serafim Silveira Pinheiro - "NEM JUIZES À ORDEM DE DITADORES, NEM 

JUNTAS DE JUIZES" 
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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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