
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugueses mais ricos ganham dez vezes mais que os mais pobres 

- A minha família e eu fomos julgados sumariamente 

- Oficial: Administração da Oi aprova venda da PT à Altice 

 

Correio da Manhã 

- Amadora-Sintra perde formação 

- BESI vendido aos chineses da Haitong 

 

Jornal de Noticias 

- Vulcão do Fogo acalmou e lava parou 500 metros após aldeia da Bangaeira 

- Greve dos trabalhadores da STCP com adesão total 

- PJ só tem 100 inspetores anti-corrupção para mais de 4600 processos 

- Trabalhadores da STCP em greve esta segunda e terça-feira 

 

Público 

- Há um visto gold que vale 210 empregos na NST Apparel em Paredes 

- Rendas das PPP e juros da dívida absorvem um quarto do último orçamento de Jardim 

- Portugal tem de mostrar eficácia das medidas orçamentais já a partir dos primeiros  

meses de 2015 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4284483&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4284518
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4284525
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=4284528
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=4282679
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4284828
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/amadora_sintra_perde_formacao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/besi_vendido_aos_chineses_da_haitong.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4284848
http://www.publico.pt/economia/noticia/ha-um-visto-gold-que-vale-210-empregos-na-nst-apparel-em-paredes-1678576
http://www.publico.pt/politica/noticia/rendas-das-ppp-e-juros-da-divida-absorvem-um-quarto-do-ultimo-orcamento-de-jardim-1678784
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-tem-de-mostrar-eficacia-das-medidas-orcamentais-ja-a-partir-dos-primeiros-meses-de-2015-1678783
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Salgado: "Nunca dei informações a ninguém para ocultar passivos do grupo" 

- Ricardo Salgado: “Seria o GES viável ou essa recuperação seria só o salvar de uma família?” 

- Contabilista acusou Ricardo Salgado de estar a par da falsificação da contabilidade do GES 

- Juros da dívida de Portugal a subir depois de mínimos de sempre de segunda-feira 

- Alterações climáticas. Portugal mantém 4.ª posição no ranking global 

- Escolas profissionais em risco de não pagar salários 

- UNICEF considera 2014 "ano devastador para milhões de crianças" no mundo 

- Eurogrupo partilha preocupação da Comissão sobre Portugal 

 

Expresso 

- Força Aérea portuguesa leva duas ambulâncias até à Ilha do Fogo. Governo cabo-verdiano 

propõe subir IVA 

- Salgado acaba intervenção de uma hora com palavras dirigidas a Soares, Cavaco e aos 

revolucionários de Abril 

- A análise de Ricardo Costa: A moral matinal de Salgado 

- Onde está o dinheiro? (e outras perguntas para Salgado e Cia.) 

- BESI, uma "porta de entrada" para os chineses em mercados emergentes 

- Maria Luís Albuquerque: "Aquilo que temos de mostrar é que as medidas que incluímos no 

orçamento são eficazes" 

- Ricciardi mantém liderança do BESI 

- Soares diz que falta liberdade, democracia e respeito 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/salgado-nunca-dei-informacoes-niguem-ocultar-passivos-grupo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ricardo-salgado-seria-ges-viavel-ou-essa-recuperacao-seria-so-salvar-uma-familia
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/juros-da-divida-portugal-subir-depois-minimos-sempre-segunda-feira
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/alteracoes-climaticas-portugal-mantem-4-posicao-no-ranking-global
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/escolas-profissionais-risco-nao-pagar-salarios
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/unicef-considera-2014-ano-devastador-milhoes-criancas-no-mundo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/eurogrupo-partilha-preocupacao-da-comissao-sobre-portugal
http://expresso.sapo.pt/ricciardi-mantem-lideranca-do-besi=f901680
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/advogados-da-esi-demitiram-se-acusacoes-praticas-criminais
http://expresso.sapo.pt/forca-aerea-portuguesa-leva-duas-ambulancias-ate-a-ilha-do-fogo-governo-cabo-verdiano-propoe-subir-iva=f901685
http://expresso.sapo.pt/salgado-acaba-intervencao-de-uma-hora-com-palavras-dirigidas-a-soares-cavaco-e-aos-revolucionarios-de-abril=f901754
http://expresso.sapo.pt/a-analise-de-ricardo-costa-a-moral-matinal-de-salgado=f901755
http://expresso.sapo.pt/onde-esta-o-dinheiro-e-outras-perguntas-para-salgado-e-cia=f901738
http://expresso.sapo.pt/besi-uma-porta-de-entrada-para-os-chineses-em-mercados-emergentes=f901678
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-albuquerque-aquilo-que-temos-de-mostrar-e-que-as-medidas-que-incluimos-no-orcamento-sao-eficazes=f901683
http://expresso.sapo.pt/soares-diz-que-falta-liberdade-democracia-e-respeito=f901568
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Pilotos da TAP admitem greve contra privatização 

- Deco não consegue ajudar 90% dos novos sobreendividados 

- Subir idade da reforma não chega para salvar os sistemas de pensões 

- Projecto das escolas municipais prevê dispensa de 10% dos professores 

- Segurança Social detecta 70 milhões de euros em falta 

 

Notícias ao Minuto 

- BES A carta de Ricciardi que atira culpas ao primo Salgado 

- Cooperação : Militares portugueses voltam à Guiné-Bissau para missões 

 

Observador 

- IRS: obrigatório confirmar as despesas até março 

- Ministra das Finanças: défice é para cumprir 

- Já há acordo no orçamento da União Europeia 

- Empresas voltam a pagar mais por horas extra 

- Veja Lisboa através dos olhos de um piloto 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/pilotos-da-tap-admitem-greve-contra-privatizacao_207742.html
http://economico.sapo.pt/noticias/deco-nao-consegue-ajudar-90-dos-novos-sobreendividados_207733.html
http://economico.sapo.pt/noticias/subir-idade-da-reforma-nao-chega-para-salvar-os-sistemas-de-pensoes_207719.html
http://economico.sapo.pt/noticias/projecto-das-escolas-municipais-preve-dispensa-de-10-dos-professores_207725.html
http://economico.sapo.pt/noticias/seguranca-social-detecta-70-milhoes-de-euros-em-falta_207718.html
http://observador.pt/2014/12/09/contribuintes-vao-passar-ter-de-confirmar-despesas-irs-ate-15-de-marco-de-cada-ano/
http://observador.pt/2014/12/08/ministra-das-financas-reafirma-no-eurogrupo-que-meta-de-defice-sera-atingida-com-oe2015/
http://observador.pt/2014/12/08/ja-ha-acordo-no-orcamento-da-uniao-europeia/
http://observador.pt/2014/12/09/empresas-abrangidas-por-contratos-coletivos-voltam-pagar-mais-pelas-horas-extra/
http://observador.pt/2014/12/08/veja-lisboa-atraves-dos-olhos-de-um-piloto/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/318297/a-carta-de-ricciardi-que-atira-culpas-ao-primo-salgado
http://www.noticiasaominuto.com/pais/317163/militares-portugueses-voltam-a-guine-bissau-para-missoes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FRAGATA ÁLVARES CABRAL REALIZA EVACUAÇÃO DE GRÁVIDA DA ILHA DO  

FOGO - COM VÍDEO E FOTOS 

Marinha - NAVIO PATRULHA OCEÂNICO FIGUEIRA DA FOZ INICIA COMISSÃO NOS AÇORES 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - MINISTRO DA DEFESA PORTUGUÊS VISITA  

MILITARES NO KOSOVO 

 

 

 

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 

09-12-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Fragata-Alvares-Cabral-realiza-evacuacao-de-gravida-da-ilha-do-Fogo-com-video-e-fotos.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Navio-Patrulha-Oceanico-Figueira-da-Foz-inicia-comissao-nos-Acores.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/767
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/1209/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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