
Noticias    

Diário de Noticias 

- CEO da Oi tenta convencer acionistas a vender PT Portugal 

- Cristina Vaz Tomé é o terceiro elemento da futura administração da RTP 

- O liberalismo da União 

 

Correio da Manhã 

- Maioria contra adoção gay 

- RTP: Alberto da Ponte demite-se 

- BES: cartas conforto à Venezuela eram "uma imprudência" 
 

Jornal de Noticias 

- FESAP vai agir judicialmente para impedir despedimentos 

- Em Atenas são eleitos metade dos deputados gregos 

 

Público 

- Jardim pediu em segredo mais um ano de austeridade para a Madeira 

- Portugal é um dos países que mais precisam da inflação que o BCE quer criar 

- Governo admite que alguns trabalhadores em requalificação arriscam despedimento 

- Presidente da Oi vem a Portugal vender aos accionistas o negócio com a Altice 

- Documentos carbonizados há quase 2000 anos foram “lidos” pela primeira vez 

- Governo garante que não houve alteração do estado de alerta terrorista 

- A estranha forma como convidaram Rita Barosa para o topo 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4355751&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4356126&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4356182
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4355902
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4353281&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/maioria_contra_adocao_gay.html
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/alberto_da_ponte_demite_se.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/cartas_conforto_a_venezuela_eram_uma_imprudencia.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/antes-de-demitirse-jardim-pediu-em-segredo-mais-um-ano-de-austeridade-para-a-madeira-1682952
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-e-um-dos-paises-que-mais-precisa-da-inflacao-que-o-bce-quer-criar-1682970
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-admite-que-alguns-trabalhadores-em-requalificacao-arriscam-despedimento-1682935
http://www.publico.pt/economia/noticia/presidente-da-oi-vem-a-portugal-vender-aos-accionistas-o-negocio-com-a-altice-1682971
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/documentos-carbonizados-ha-quase-2000-anos-foram-lidos-pela-primeira-vez-1682958
http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-diz-que-nao-houve-alteracao-do-estado-de-alerta-1682951
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-estranha-forma-como-convidaram-rita-barosa-para-o-topo-1682968
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Vanessa Lapa. "Tentar saber mais sobre as piores pessoas também é importante" 

- Portugal tinha em Setembro a 3.ª dívida pública mais alta da UE 

- Frente Comum vê sem surpresa reconhecimento de despedimentos pelo governo  

- Combate ao terrorismo. Governo está a preparar "afinamentos" nas leis 

- Sete distritos do continente sob aviso laranja devido à agitação marítima  

- BCE deve anunciar hoje compra de dívida pública 

 

Expresso 

- Futuro da PT Portugal em suspenso antes do 'sim' à Altice 

- Altice garante que não é Oi que fica responsável pelo pagamento a trabalhadores suspensos 

e pré-reformados 

- RTP pode ceder direitos da Champions aos privados 

- Governo dos Açores quer 167 milhões de euros dos EUA por ano 

- Grupo Lena diz que pagou €3,3 milhões a amigo de Sócrates 

- Passos Coelho. Estado social "está fortalecido" e mais transparente 

- Gripe. Governo volta atrás no recurso aos privados 

 

Diário Económico 

- Substituir empréstimos do FMI pode gerar poupanças de 190 milhões 

- Governo cria grupo de trabalho para rever subsistemas de saúde da Função Pública 
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http://expresso.sapo.pt/altice-garante-que-nao-e-oi-que-fica-responsavel-pelo-pagamento-a-trabalhadores-suspensos-e-pre-reformados=f907442
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http://expresso.sapo.pt/governo-dos-acores-quer-167-milhoes-de-euros-dos-eua-por-ano=f907467
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http://expresso.sapo.pt/passos-coelho-estado-social-esta-fortalecido-e-mais-transparente=f907452
http://expresso.sapo.pt/gripe-governo-volta-atras-no-recurso-aos-privados=f907415
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-cria-grupo-de-trabalho-para-rever-subsistemas-de-saude-da-funcao-publica_210445.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Cronologia Do nascimento até à assembleia-geral para a venda da PT Portugal 

- Estatísticas Depois deste artigo, vai olhar para a depressão com outros olhos 

- Crédito Euribor caem para novos mínimos 

- Sindicato Frente Comum acusa Governo de mentir 

- FESAP Despedimentos na Segurança Social vão para tribunal 

- Saúde Por 41 euros, jovem com leucemia perde isenção de taxas 

- Ciência São mulheres, são portuguesas e vão melhorar o futuro 

 

Observador 

- As cicatrizes invisíveis de uma guerra interior 

- Grécia pode ter mais tempo para pagar a dívida 

- Mistério: Quem decide no Novo Banco o futuro da PT? 

- Almeida Ribeiro foi o espião de Sócrates no PS 

- Resgate à Madeira vai durar mais um ano 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

22-01-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://observador.pt/especiais/feridas-invisiveis-de-uma-guerra-dentro-corpo/
http://observador.pt/2015/01/22/grecia-pode-beneficiar-de-mais-uma-extensao-no-prazo-para-pagar-divida-publica/
http://observador.pt/2015/01/22/quem-vai-decidir-o-futuro-da-pt-no-novo-banco-o-acionista-o-estado-ou-gestao/
http://observador.pt/2015/01/22/almeida-ribeiro-o-espiao-de-socrates-na-sede-ps/
http://observador.pt/2015/01/22/resgate-madeira-vai-durar-mais-um-ano/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/337258/do-nascimento-ate-a-assembleia-geral-para-a-venda-da-pt-portugal
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/336859/depois-deste-artigo-vai-olhar-para-a-depressao-com-outros-olhos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/337353/euribor-caem-para-novos-minimos
http://www.noticiasaominuto.com/pais/337336/frente-comum-acusa-governo-de-mentir
http://www.noticiasaominuto.com/pais/337320/despedimentos-na-seguranca-social-vao-para-tribunal
http://www.noticiasaominuto.com/pais/337308/por-41-euros-jovem-com-leucemia-perde-isencao-de-taxas
http://www.noticiasaominuto.com/pais/337307/sao-mulheres-sao-portuguesas-e-vao-melhorar-o-futuro
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - “SELVAS DA AMÉRICA CENTRAL” EM EXPOSIÇÃO NO AQUÁRIO VASCO DA GAMA 

Exército - ASSINATURA DO PROTOCOLO PAOC 2015 – LOURINHÃ 

Exército - ABERTO CONCURSO PARA O 1.º CFO/CFS 2015 EM REGIME DE CONTRATO  

Força Aérea - Atividade operacional de 2014 apresentada ao MDN 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Selvas-da-America-Central-em-exposicao-no-Aquario-Vasco-da-Gama.aspx
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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/0122/
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