
Noticias    

Diário de Noticias 

- Troika tira 5800 milhões ao trabalho e dá 4400 milhões ao capital 

- Parlamento grego falha eleição do Presidente e abre caminho a eleições antecipadas 

- Alemães deduziam dinheiro da corrupção nos impostos 

- Um ano contra a maré, obrigado por fazer parte dele 

- Jerónimo de Sousa com "esperança e confiança" para "assumir todas as responsabilidades" 

 

Correio da Manhã 

- José Rodrigues - O céu de Passos 

- Revista do Ano: Ricardo Salgado justificou-se no Parlamento 

 

Jornal de Noticias 

- Administração de Saúde pede a hospitais para não enviarem doentes para o Amadora- 

Sintra 

- José Mendes - Os pecados de um Governo 

- Domingos de Andrade - O que nos espera 

- Afonso Camões - Um Passos, dois discursos, outro país 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4314293&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4316358
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4315703
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4315876&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4316346
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/o_ceu_de_passos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/multimedia/videos/detalhe/revista_do_ano_ricardo_salgado_justificou_se_no_parlamento.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4316234
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4315181&opiniao=Jos%E9+Mendes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4315179&opiniao=Domingos+de+Andrade
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4314490&opiniao=Afonso+Cam%F5e
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Tribunal de Contas “perdoou” desvio de 6,4 milhões para as contas dos partidos na Madeira 

- Onde vai gastar mais e onde vai conseguir poupar em 2015 

- O futuro dá dor de cabeça 

- Goldman Sachs contesta decisão que ajuda Novo Banco (*) 

 

Ionline 

- Prepare a sua carteira para os novos preços que chegam daqui a três dias 

- Alentejo no top 10 dos destinos a visitar em 2015 

- Catarina Martins diz que é “hora de mudar de vida” 

 

Expresso 

- Júlia, que semeia curiosidades, está no barco dos 674 mil 

- BES. Fundos internacionais processam Estado, BdP e CMVM 

 

Diário Económico 

- Reforço de mil novos inspectores tributários arranca a 12 de Janeiro 

- Preço dos combustíveis inalterado 

 

Noticias ao Minuto 

- Aguiar-Branco Ministro da Defesa quer vender cerca de 25 mil espingardas G-3 

- Prisão As cartas trocadas entre Mário Soares e José Sócrates 
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http://economico.sapo.pt/noticias/reforco-de-mil-novos-inspectores-tributarios-arranca-a-12-de-janeiro_208945.html
http://economico.sapo.pt/noticias/preco-dos-combustiveis-inalterado_208928.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/tribunal-de-contas-perdoou-64-milhoes-desviados-para-as-contas-dos-partidos-na-madeira-1680675
http://www.publico.pt/economia/noticia/onde-vai-gastar-mais-e-onde-vai-conseguir-poupar-em-2015-1680685?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-futuro-da-dor-de-cabeca-1680602?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/aumentos-prepare-sua-carteira-os-novos-precos-chegam-daqui-tres/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/lifestyle-viagens/alentejo-no-top-10-dos-destinos-visitar-2015
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/catarina-martins-diz-hora-mudar-vida
http://expresso.sapo.pt/julia-que-semeia-curiosidades-esta-no-barco-dos-674-mil=f903744
http://expresso.sapo.pt/bes-fundos-internacionais-processam-estado-bdp-e-cmvm=f904130
http://www.noticiasaominuto.com/pais/326448/ministro-da-defesa-quer-vender-cerca-de-25-mil-espingardas-g-3
http://www.noticiasaominuto.com/pais/326946/as-cartas-trocadas-entre-mario-soares-e-jose-socrates
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- O dia em que Jardim pode perder a última batalha 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/12/29/segunda-volta-quem-sucede-jardim/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?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 

29-12-2014 

 

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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1229/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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