
Noticias    

Diário de Noticias 

- DIRETORA-GERAL FMI : Crise não acaba enquanto houver este desemprego 

- OBRAS PÚBLICAS : Portos e ferrovias são prioridades para investimento 

- ORÇAMENTO 2014 : CGD volta a proteger trabalhadores dos cortes salariais 

- MINISTÉRIO PÚBLICO : Magistrados preocupados com reorganização judiciária 

- Viriato Soromenho Marques - O enigma da nova esfinge 

- Adriano Moreira - Austeridade ou conceito estratégico 

- Mário Soares - O otimismo governamental não tem sentido 

- Academias com direção única (*) 

- BESI lidera M&A e privatizações (*) 

 

Correio da Manhã 

- Coadoção: Cavaco enviou proposta de referendo para o Constitucional 

- O que mudou no Código da Estrada 

 

Jornal de Noticias 

- Neve e agitação marítima coloca 15 distritos sob alerta laranja 

- Alberto Castro - Uma parceria sem acordo 

- Fernando Santos - O escaravelho da crise moral 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3655177&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3654887&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3654879&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3654904&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3654620&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3654617&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3654618&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/coadocao-cavaco-enviou-proposta-de-referendo-para-o-constitucional
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/o-que-mudou-no-codigo-da-estrada
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3654855&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3654543&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3654542&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Serviços terão de devolver cortes ilegais nos salários de Janeiro 

- Maria Luís Albuquerque: modalidades de saída do programa de ajuda só serão decididas em  

Abril ou Maio 

- Condutores mal informados sobre utilização das cadeirinhas para crianças 

 

Ionline 
- Teixeira dos Santos. "Descida do défice" com "aumento de impostos não é grande feito" 

- Eduardo Oliveira Silva - Da pulverização da extrema-esquerda à relevância das europeias 

- Miguel Romão - Referendos e hipocrisias 

 

Expresso 

- Governo adia ao máximo decisão sobre fim do programa 

- Henrique Monteiro - Europa deu 20 programas da troika à banca 

- Daniel Oliveira - Como se contará o presente 

 

Diário Económico 

- Como a crise dos emergentes pode adiar a retoma mundial 

- Alemanha : Schaeuble apoia criação de um Parlamento do euro 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/servicos-terao-de-devolver-cortes-ilegais-nos-salarios-de-janeiro-1621391
http://www.publico.pt/economia/noticia/maria-luis-albuquerque-modalidades-de-saida-do-programa-de-ajuda-so-serao-decididas-em-abril-ou-maio-1621330
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/condutores-mal-informados-sobre-utilizacao-das-cadeirinhas-para-criancas-1621302
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/teixeira-dos-santos-descida-defice-atraves-aumento-impostos-nao-grande-feito/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/da-pulverizacao-da-extrema-esquerda-relevancia-das-europeias/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/referendos-hipocrisias/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/governo-adia-ao-maximo-decisao-sobre-fim-do-programa=f852857
http://expresso.sapo.pt/europa-deu-20-programas-da-troika-a-banca=f852838
http://expresso.sapo.pt/como-se-contara-o-presente=f852869
http://economico.sapo.pt/noticias/como-a-crise-dos-emergentes-pode-adiar-a-retoma-mundial_185954.html
http://economico.sapo.pt/noticias/schaeuble-apoia-criacao-de-um-parlamento-do-euro_185962.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 
- Renúncia de Daniel Bessa obriga a eleger nova mesa da Assembleia Municipal do Porto 

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

- Martifer disponível para "diálogo salutar e transparente" com trabalhadores 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Contra-Almirante Nunes da Silva - Ensino Superior Militar 
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http://www.destak.pt/artigo/185432-renuncia-de-daniel-bessa-obriga-a-eleger-nova-mesa-da-assembleia-municipal-do-porto
http://www.destak.pt/artigo/185431-euribor-mantem-se-a-seis-e-12-meses-sobe-a-tres-e-desce-a-nove-meses
http://www.destak.pt/artigo/185425-martifer-disponivel-para-dialogo-salutar-e-transparente-com-trabalhadores
http://www.aofa.pt/rimp/CALM_Nunes_da_Silva_Ensino_Superior_Militar.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - REAL THAW 2014 apronta forças multinacionais 

 

 

 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-479-real-thaw-2014-apronta-forcas-multinacionais
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0128/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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