
Noticias    

Diário de Noticias 

- Santos Pereira: "Portugal tem de se entender - em particular PSD e PS" 

- Panfleto sobre “Sacrifícios”: PS acusa Governo de "propaganda" com "meios do Estado" 

- Entrevista a Presidente da Associação Sindical....:TC "não faz fretes a ninguém", diz Mouraz  

Lopes 

- AGITAÇÃO MARÍTIMA : Sete barras marítimas fechadas devido ao mau tempo 

- Viriato Soromenho Marques - A Cultura da Crise 

- Baptista Bastos - Quem Passos derrotou? 

- O general que recusou ser "chefe do sindicato" (*) 

 

Correio da Manhã 

- Morreu o general Soares Carneiro 

- Diário da crise - CGD adapta cortes (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Cadilhe diz que pensionistas são alvo de "injustiça de bradar aos céus" 

- "SOS Famílias Endividadas" ajuda a reestruturar dívidas 

- Governo lamenta posição de Rui Moreira sobre fundos comunitários 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO320772.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3655968&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3657040&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3657030&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3656575&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3656649&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/morreu-o-general-soares-carneiro
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3656608
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3657035&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3656332&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Publico 
- Sociedade da família Soares dos Santos no topo dos benefícios fiscais em 2012 

- Santana Castilho - A letargia da nação e a atonia da oposição 

- Maria de Sousa - A ciência em Portugal é de todos: hoje um, amanhã 500.000 

- Autarca de Viana garante que Bruxelas desconhece subconcessão dos ENVC 

- Morreu Pete Seeger, o decano da folk americana 

- O general do lema de Sá Carneiro: Uma maioria, um Governo e um Presidente (*) 

 

Ionline 
- Forças Armadas. Governo dá carro e gabinete a bispo mas recusa pagar salário 

- Paul Nurse. "Corte nas bolsas dá ideia de que fazer ciência é como jogar no casino" 

 

Expresso 

- Governo não falou a Barroso sobre Estaleiros de Viana 

- Daniel Oliveira - Esquerda: to be or not to be 

- Parlamento homenageou advogados de presos políticos da ditadura 

- O verdadeiro 'amor' de François Hollande é alemão 

 

Diário Económico 

- Crédito ao sector privado cai há 20 meses consecutivos 

- Governo : Justiça mantém plano para fechar tribunais em 22 concelhos 

- Islândia : País que deixou cair os bancos já tem desemprego nos 4% 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/beneficios-fiscais-as-empresas-em-2012-diminuiram-em-350-milhoes-de-euros-1621445
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-letargia-da-nacao-e-a-atonia-da-oposicao-1621425
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-ciencia-em-portugal-e-de-todos-hoje-um-amanha-500000-1621280
http://www.publico.pt/politica/noticia/autarca-de-viana-garante-que-bruxelas-desconhece-subconcessao-dos-envc-1621473
http://www.publico.pt/cultura/noticia/morreu-pete-seeger-o-decano-da-folk-americana-1621379#/0
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/forcas-armadas-governo-da-carro-gabinete-bispo-recusa-pagar-salario/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paul-nurse-corte-nas-bolsas-da-ideia-fazer-ciencia-jogar-no-casino-0/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/governo-nao-falou-a-barroso-sobre-estaleiros-de-viana=f853030
http://expresso.sapo.pt/esquerda-to-be-or-not-to-be=f852975
http://expresso.sapo.pt/parlamento-homenageou-advogados-de-presos-politicos-da-ditadura=f853041
http://expresso.sapo.pt/o-verdadeiro-amor-de-francois-hollande-e-alemao=f852956
http://economico.sapo.pt/noticias/credito-ao-sector-privado-cai-ha-20-meses-consecutivos_186041.html
http://economico.sapo.pt/noticias/justica-mantem-plano-para-fechar-tribunais-em-22-concelhos_186018.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pais-que-deixou-cair-os-bancos-ja-tem-desemprego-nos-4_186040.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Destak 
- Cerca de 250 milhões de crianças não estão a aprender a ler – UNESCO 

 

SIC NOTÍCIAS  

-José Gomes Ferreira - Que andam alguns banqueiros a fazer? Não aprenderam a lição? 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.destak.pt/artigo/185536-cerca-de-250-milhoes-de-criancas-nao-estao-a-aprender-a-ler-unesco
http://sicnoticias.sapo.pt/opinionMakers/jose_gomes_ferreira/2014/01/20/que-andam-alguns-banqueiros-a-fazer-nao-aprenderam-a-licao
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

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 

29-01-2014 

 

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/0129/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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