
Noticias    

Diário de Noticias 

- 3 novos secretários de Estado tomam hoje posse às 15.00 

- ÚLTIMO VOO REALIZA-SE HOJE : TAP suspende voos especiais para Bissau 

- Cavaco Silva fala 4.ª feira aos portugueses 

- Viriato Soromenho Marques - Défice de confiança 

- Novo Orçamento do Estado com a mesma austeridade 

- Roteiro das passagens de ano gratuitas 

 

Correio da Manhã 

- Militares vão para protesto 

- Programa para vistos 'gold' excedeu objetivo 

 

Jornal de Notícias 

- "Perdão fiscal" concedido pelo Governo termina esta segunda-feira 

 

Público 

- “Num país onde não se sonha, emigrar é natural” 

- Preço das urgências diminui em 2014 mas doentes pagam mais taxas 

- Escolas alimentam pelo menos 33 mil crianças nas férias de Natal 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3608975
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3608888&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3608917&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3608661&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO308373.html?page=0
http://www.dn.pt/cartaz/interior.aspx?content_id=3602187&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/militares-vao-para-protesto
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/programa-para-vistos-gold-excedeu-objetivo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3608889
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/num-pais-onde-nao-se-sonha-emigrar-e-natural-1617870#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/preco-das-urgencias-diminui-em-2014-mas-doentes-pagam-mais-taxas-1617903
http://www.publico.pt/portugal/noticia/e-melhor-comer-na-escola-em-casa-ha-pouco-dinheiro-para-comida-1617626
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- José Maria Teixeira Leite Martins, João Almeida e António Manuel Costa Moura são os novos  

secretários de Estado 

- Conselho da Europa diz que políticas de austeridade estão a atentar contra os direitos  

humanos 

- i/Pitagórica. Maioria dos portugueses não teme violência nas ruas 

- Juros sobem em Portugal a 2 e 5 anos e descem a 10 anos 

- Bancos europeus têm exposição superior a 10 mil milhões de euros à dívida pública  

portuguesa 

- Depressão na Europa não é igual para todos. Pobres sofrem muito mais 

- Os preços aumentam a 1 de Janeiro. Água, luz, renda, tabaco, etc. 

 

Expresso 

- Extinção do Fundo de Pensões "humilha" oficiais das Forças Armadas 

- Alto risco de agitação social em 2014 

- Marques Mendes diz que Cavaco não envia Orçamento para o TC 

 

Destak 

- Taxas Euribor voltam a descer em todos os prazos 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jose-maria-teixeira-leite-martins-joao-almeida-antonio-manuel-costa-moura-sao-os/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conselho-da-europa-diz-politicas-austeridade-estao-atentar-contra-os-direitos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ipitagorica-maioria-dos-portugueses-nao-teme-violencia-nas-ruas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mercados/juros-sobem-portugal-2-5-anos-descem-10-anos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bancos-europeus-tem-exposicao-superior-10-mil-milhoes-euros-divida-publica
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/depressao-na-europa-nao-igual-todos-pobres-sofrem-muito-mais/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/os-precos-aumentam-1-janeiro-agua-luz-renda-tabaco-etc/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/extincao-do-fundo-de-pensoes-humilha-oficiais-das-forcas-armadas=f848097
http://expresso.sapo.pt/alto-risco-de-agitacao-social-em-2014=f848150
http://expresso.sapo.pt/marques-mendes-diz-que-cavaco-nao-envia-orcamento-para-o-tc=f848128
http://www.destak.pt/artigo/183076-taxas-euribor-voltam-a-descer-em-todos-os-prazos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE ZOEY 

 

 

 

 

 

 

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/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-ZOEY.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/1230/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



