
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ricciardi ameaça Marcelo: "Espero que não surja uma terceira mentira" 

- "Não há Portas como número dois do governo", diz Marcelo 

- Entre Jardim de dívidas e a "revolução tranquila" 

 

Correio da Manhã 

- Ricciardi lembra férias de Marcelo na casa de Salgado 

- 1819 portugueses pediram remoção da Google 

 

Jornal de Noticias 

- CGTP diz que pagamento de feriados sem cortes vai repor a legalidade 

- David Pontes - O mexilhão ainda pode sair da casca 

 

Público 

- Portugal treina militares iraquianos contra o Estado Islâmico 

- Passos dá 15 dias aos ministros para resolverem atrasos nas nomeações 

- Muitos pensionistas perguntam pelo subsídio de Natal que receberam em duodécimos 

- João Semedo: “Com António Costa, a política do PS é um jogo de sombras” 

- A ascensão do amigo de Sócrates, desde Teixoso aos milhões investigados pela polícia 

- Pais e directores temem que atraso na colocação de professores provoque danos  

"irreparáveis" 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4295985&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4295815
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4295817
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4296243
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/ricciardi_lembra_ferias_de_marcelo_na_casa_de_salgado.html
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/1819_portugueses_pediram_remocao.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=hl
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-treina-militares-iraquianos-contra-o-estado-islamico-1679224?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/passos-da-15-dias-aos-ministros-para-resolverem-atrasos-nas-nomeacoes-1679402
http://www.publico.pt/economia/noticia/muitos-pensionistas-perguntam-pelo-subsidio-de-natal-que-receberam-em-duodecimos-1679433
http://www.publico.pt/politica/noticia/joao-semedo-com-antonio-costa-a-politica-do-ps-e-um-jogo-de-sombras-1679380
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-ascensao-do-amigo-de-socrates-desde-teixoso-aos-milhoes-investigados-pela-policia-1679325
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pais-e-directores-temem-que-atraso-na-colocacao-de-professores-provoque-danos-irreparaveis-1679223
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Há comida que só não vai para o lixo porque é doada 

- Uma estratégia pobre contra a pobreza. (*) 

Ionline 
- Indústrias Portuguesas contra reposição de pagamento dos feriados sem cortes 

- Alunos de robótica do Minho adaptam brinquedos para crianças com deficiência 

- Investigador de Coimbra lidera novo estudo europeu sobre doença de Parkinson 

- Sócrates: Advogado entrega hoje recurso da prisão preventiva 

- Descubra os melhores momentos desta semana da comissão parlamentar de inquérito ao 

BES 

 

Expresso 

- Vai ou não haver greve na TAP? 

- Passos: "Não somos Maria vai com as outras" 

- Investidores internacionais contestam decisão do BES 

- BE chama Durão ao inquérito 

- O depoimento do contabilista que desmente Salgado 

- Países chegam a acordo para medidas contra aquecimento global 

- Só quatro aviões levantaram voo 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/industrias-portuguesas-contra-reposicao-pagamento-dos-feriados-sem-cortes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/alunos-robotica-minho-adaptam-brinquedos-criancas-deficiencia
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/investigador-coimbra-lidera-novo-estudo-europeu-sobre-doenca-parkinson
http://www.ionline.pt/artigos/caso-socrates/socrates-advogado-entrega-hoje-recurso-da-prisao-preventiva
http://www.ionline.pt/artigos/besgate-dinheiro/descubra-os-melhores-momentos-desta-semana-da-comissao-parlamentar
http://www.ionline.pt/artigos/besgate-dinheiro/descubra-os-melhores-momentos-desta-semana-da-comissao-parlamentar
http://expresso.sapo.pt/vai-ou-nao-haver-greve-na-tap=f902657
http://expresso.sapo.pt/investidores-internacionais-contestam-decisao-do-bes=f902600
http://expresso.sapo.pt/be-chama-durao-ao-inquerito=f902500
http://expresso.sapo.pt/o-depoimento-do-contabilista-que-desmente-salgado=f902466
http://expresso.sapo.pt/so-quatro-avioes-levantaram-voo=f902593
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ha-comida-que-so-nao-vai-para-o-lixo-porque-e-doada-1679069
http://expresso.sapo.pt/passos-nao-somos-maria-vai-com-as-outras=f902599
http://expresso.sapo.pt/paises-chegam-a-acordo-para-medidas-contra-aquecimento-global=f902587
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Bruxelas promete defender resolução do BES em tribunal 

- Quem vende o carro já pode mudar o registo de propriedade 

- ERSE reduz em 10% custos das redes de transporte e distribuição 

- Se os feriados perdidos voltarem, dificilmente será no próximo ano 

- “Estado tem de investir na TAP para retirarmos dividendos” 

- Sindicatos decidem hoje se mantêm greve na TAP 

 

Notícias ao Minuto 

- PCP Jerónimo condiciona coligação com PS a "política de esquerda" 

- Estatística Mais de um terço das vendas da distribuição são promoções 

- Sondagem Economistas reveem em baixa previsões de crescimento económico 

- Saúde Combata o maior vírus do século XXI: o stress 

- Mercados Juros da dívida a subir em todos os prazos 

 

 

Observador 

- Suspeito de fraude diz que não pagará dívidas 
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http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-promete-defender-resolucao-do-bes-em-tribunal_208152.html
http://economico.sapo.pt/noticias/quem-vende-o-carro-ja-pode-mudar-o-registo-de-propriedade_208145.html
http://economico.sapo.pt/noticias/erse-reduz-em-10-custos-das-redes-de-transporte-e-distribuicao_208155.html
http://economico.sapo.pt/noticias/se-os-feriados-perdidos-voltarem-dificilmente-sera-no-proximo-ano_208127.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estado-tem-de-investir-na-tap-para-retirarmos-dividendos_208116.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sindicatos-decidem-hoje-se-mantem-greve-na-tap_208136.html
http://observador.pt/2014/12/15/suspeito-de-fraude-nas-farmacias-diz-que-nao-pagara-dividas-de-cem-milhoes/
http://www.noticiasaominuto.com/politica/321387/jeronimo-condiciona-coligacao-com-ps-a-politica-de-esquerda
http://www.noticiasaominuto.com/economia/321306/mais-de-um-terco-das-vendas-da-distribuicao-sao-promocoes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/321377/economistas-reveem-em-baixa-previsoes-de-crescimento-economico
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/321316/combata-o-maior-virus-do-seculo-xxi-o-stress
http://www.noticiasaominuto.com/economia/321321/juros-da-divida-a-subir-em-todos-os-prazos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "Sermão de Pedro aos Mexilhões" 

 

- O Processo Completo, excluindo a relação de assinaturas que o suportam, da queixa 

entregue pelas Associações Profissionais de Militares (APM), na Provedoria de Justiça, no  

passado dia 11 de Dezembro de 2014 

O Ofício que formaliza a queixa   

 

- Anexo a) Ofício de 3 de Outubro de 2012, da AOFA 
 

- Anexo b) Ofício nº 4394, de 29 de Novembro de 2013, do MDN 

 

- Anexo c) Ofício de 5 de Dezembro de 2013, da AOFA (Resposta ao Ofício do MDN) 
 

- Anexo d) Ofício de 6 de Dezembro de 2013, da ANS (Resposta ao Ofício do MDN) 

 

- Anexo e) Ofício de 16 de Dezembro de 2013, da AP (Resposta ao Ofício do MDN) 
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http://www.aofa.pt/artigos/Carlos_Matos_Gomes_Sermao_de_Pedro_aos_Mexilhoes.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/1_ANSAOFAAP_Provedor_de_Justica_2014DEZ11.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2_MDN_EMFAR_Revisao_2012OUT03_Final.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/3_MDN_EMFAR_Pedido_contributos0001.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/4_MDN_EMFAR_Parecer_a_emitir_2013DEZ05.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/5_167_13_MDN_Revisao_do_EMFAR_06DEZ2013.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/6_Revisao_EMFAR_Parecer_AP.PDF
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA ÁLVARES CABRAL REGRESSA DE 

CABO VERDE APÓS MISSÃO CUMPRIDA 

 

 

 

 

 

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.emgfa.pt/pt/noticias/768
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/1215/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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