
Noticias    

Diário de Noticias 

- Sindicatos da TAP ponderam quatro dias de greve ainda este mês 

- Oficial. PT critica preço e falta de estratégia na OPA de Isabel dos Santos 

- Dois alunos dos Pupilos do Exército suspensos no âmbito da investigação a agressões 

- PGR só autoriza magistrados em Timor se for para dar formação 

- Orçamento da PJ para comprar material caiu 57% em dois anos 

 

Correio da Manhã 

- Ricciardi: Insinuações de Ricardo Salgado são uma "infâmia" 

- Fraudes de 118 milhões na saúde 

- Submarinos valeram 7,5 milhões à família 

 

Jornal de Noticias 

- Ricciardi diz que viveu "dois anos de inferno total" no BES 

- Libertado último francês refém no mundo, após três anos de cativeiro no Mali 

- Vai aumentar número de contribuintes dispensados de entregar declaração de IRS 

- Subconcessão da Metro do Porto à Viaporto prolongada até março 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4287200
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4286891&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4287184
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4286669
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4286234
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4286948&dossier=O%20caso%20BES
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4286842
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4285533
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=4286658
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/caso_bes_siga_em_direto_jose_maria_ricciardi_no_parlamento.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/fraudes_na_saude_de_118_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/submarinos_valeram_75_milhoes_a_familia.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- “O dono disto tudo passa a responsável disto tudo ou vítima disto tudo”? 

- Pelo menos 40 mulheres foram mortas desde o início do ano 

- Mediterrâneo é a rota mais mortífera do mundo 

- CP Carga perde terminais ferroviários no ano em que atinge os melhores resultados 

de sempre 

- Mais de 60% dos doentes internados chegam aos hospitais pelas urgências 

- Portugal é o país da União Europeia onde mais se morre por pneumonia 

 

Ionline 

- Eurofin. "Tenho a certeza de que ninguém se apropriou de um tostão" 

- “Estou cansado de pagar por erros que não cometi” 

- PSD diz-se tranquilo com Jardim no parlamento 

- Juros da dívida de Portugal a subir 

- Inquérito/BES. Passos defende actuação do Estado e recusa comentar depoimentos 

- Juncker sob ataque com divulgação mais empresas envolvidas escândalo LuxLeaks 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/eurofin-tenho-certeza-ninguem-se-apropriou-tostao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/estou-cansado-pagar-erros-nao-cometi
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-diz-se-tranquilo-jardim-no-parlamento
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/juros-da-divida-portugal-subir
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/inqueritobes-passos-defende-actuacao-estado-recusa-comentar-depoimentos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/juncker-sob-ataque-divulgacao-mais-empresas-envolvidas-escandalo-luxleaks
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-dono-disto-tudo-passa-a-responsavel-disto-tudo-ou-vitima-disto-tudo-1678920
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pelo-menos-40-mulheres-mortas-desde-o-inicio-do-ano-1678904
http://www.publico.pt/mundo/noticia/mediterraneo-e-a-rota-mais-mortifera-do-mundo-1678931
http://www.publico.pt/economia/noticia/cp-carga-perde-terminais-ferroviarios-no-ano-em-que-atinge-os-melhores-resultados-de-sempre-1678864
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mais-de-60-dos-doentes-internados-chegam-aos-hospitais-pelas-urgencias-1678867
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-e-o-pais-da-uniao-europeia-onde-mais-se-morre-por-pneumonia-1678845
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Um homem sem confissões. Nem de Santo Agostinho 

- Cavaco recusa revelar teor das reuniões com Salgado 

- Ricciardi não acredita que Salgado quissesse sair do BES. Com ou sem sinal do BdP 

- Salgado. "Se Ricciardi fez alguma denúncia ao BdP, terá tido alguma contrapartida disso" 

- Carlos Costa pediu a 7 de abril para Salgado sair 

- Onde está o contabilista? "Não fui eu que o fiz desaparecer" 

 

Diário Económico 

- Isabel dos Santos acusa PT SGPS de deslealdade para com os accionistas 

- Funcionários Públicos da Madeira tem luz verde para só trabalhar 35 horas por semana 

- 2.861 professores contratados inscritos na prova 

- TAP vende quatro aviões para preparar a privatização 

 

Notícias ao Minuto 

- Justiça Sócrates, Duarte Lima, Vara, vistos gold e Citius marcaram ano 

- Turismo Destino de eleição para Natal e Ano Novo é... 

- Educação "O meu filho ainda não tem professor" foi a frase que marcou o ano 

- Elementos Marte teve condições para a vida humana 

- PPP Empresas privadas exigem 3,2 milhões ao Estado 
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http://economico.sapo.pt/noticias/funcionarios-publicos-da-madeira-tem-luz-verde-para-so-trabalhar-35-horas-por-semana_207848.html
http://economico.sapo.pt/noticias/2861-professores-contratados-inscritos-na-prova_207803.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tap-vende-quatro-avioes-para-preparar-a-privatizacao_207816.html
http://expresso.sapo.pt/um-homem-sem-confissoes-nem-de-santo-agostinho=f901953
http://expresso.sapo.pt/cavaco-recusa-revelar-teor-das-reunioes-com-salgado=f901909
http://expresso.sapo.pt/ricciardi-nao-acredita-que-salgado-quissesse-sair-do-bes-com-ou-sem-sinal-do-bdp=f901915
http://expresso.sapo.pt/salgado-se-ricciardi-fez-alguma-denuncia-ao-bdp-tera-tido-alguma-contrapartida-disso=f901880
http://expresso.sapo.pt/carlos-costa-pediu-a-7-de-abril-para-salgado-sair=f901878
http://expresso.sapo.pt/onde-esta-o-contabilista-nao-fui-eu-que-o-fiz-desaparecer=f901882
http://economico.sapo.pt/noticias/isabel-dos-santos-acusa-pt-sgps-de-deslealdade-para-com-os-accionistas_207847.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/318911/socrates-duarte-lima-vara-vistos-gold-e-citius-marcaram-ano
http://www.noticiasaominuto.com/economia/318813/destino-de-eleicao-para-natal-e-ano-novo-e
http://www.noticiasaominuto.com/pais/318912/o-meu-filho-ainda-nao-tem-professor-foi-a-frase-que-marcou-o-ano
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/318875/marte-teve-condicoes-para-a-vida-humana
http://www.noticiasaominuto.com/economia/318868/empresas-privadas-exigem-3-2-milhoes-ao-estado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Observador 

- BES devia ter recorrido ao dinheiro do Estado 

- Administração da PT afasta Isabel dos Santos 

- Carlos Costa "refuta veementemente" Salgado 

- Crédit Agricole queixou-se de Salgado ao BdP 

- "O BES não faliu, foi forçado a desaparecer" 

- Norte e Alentejo têm os melhores hospitais do país 

- Plano de Alberto da Ponte queixava-se do dinheiro 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/12/09/jose-maria-ricciardi-responde-no-parlamento-em-direto/
http://observador.pt/2014/12/10/administracao-da-pt-sgps-critica-proposta-de-isabel-dos-santos/
http://observador.pt/2014/12/09/carlos-costa-refuta-veementemente-diversas-afirmacoes-de-salgado/
http://observador.pt/2014/12/09/credit-agricole-nao-foi-consultado-sobre-morais-pires-e-queixou-se-ao-banco-de-portugal/
http://observador.pt/2014/12/09/salgado-fala-de-porta-aberta-mas-nao-esquece-segredo-de-justica/
http://observador.pt/2014/12/09/os-cinco-hospitais-com-melhor-desempenho-em-2013/
http://observador.pt/2014/12/10/o-projeto-estrategico-de-alberto-da-ponte-queixava-se-da-falta-de-financiamento/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - TRIPULANTE EVACUADO DO NAVIO MERCANTE RIDGEBURY ASTARI 

Força Aérea - Força Aérea empenha aeronave em missão internacional 

Força Aérea - F-16: Operational Test and Evaluation 

 

 

 

 

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/Tripulante-evacuado-do-navio-mercante-RIDGEBURY-ASTARI.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-739-forca-aerea-empenha-aeronave-em-missao-internacional
http://www.emfa.pt/www/noticia-740-f-16-operational-test-and-evaluation
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/1210/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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