
Noticias    

Diário de Noticias 

- TAP: Governo diz que avisou que não travava privatização e que sindicatos não  

contestaram 

- Conta da luz aumenta 3,3% em 2015. É a maior subida desde 2012 

 

Correio da Manhã 

- Relvas exige coligação 

- Sócrates com entrevista recusada pelo Ministério Público 

- Recibos verdes: mais de cem mil sobem de escalão 

 

Jornal de Noticias 

- Sindicatos da TAP mantêm greve após Governo recusar suspender privatização 

 

Público 

- Portugal tem um novo sinal de trânsito: “Atenção, linces” 

- Preço do barril de petróleo cai abaixo dos 60 dólares pela primeira vez desde 2009 

- Relvas defende nova coligação com o CDS-PP 

- José Vítor Malheiros - A esquerda não pode perder por falta de comparência 

- Quatro militares condenados por embebedar e agredir colega 
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http://www.dinheirovivo.pt/empresas/interior.aspx?content_id=4297825&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4297154&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/relvas_exige_coligacao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/socrates_com_entrevista_recusada_pelo_ministerio_publico.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/mais_de_cem_mil_sobem_de_escalao.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4298084&page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-tem-um-novo-sinal-de-transito-atencao-linces-1679486?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/preco-do-barril-de-petroleo-cai-abaixo-dos-60-dolares-pela-primeira-vez-desde-2009-1679544
http://www.publico.pt/politica/noticia/relvas-defende-nova-coligacao-com-o-cds-1679543
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-esquerda-nao-pode-perder-por-falta-de-comparencia-1679506
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/quatro-militares-condenados-por-embebedar-e-agredir-colega-1679414
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Alberto João Jardim: "Este governo acabou" 

- Penhoras. Parlamento vai votar se a casa de família fica a salvo do fisco 

- Miguel Oliveira da Silva. "Em 60 anos, nunca senti tantas pressões como nos primeiros dias  

no Santa Maria" 

- António Cluny - Corrupção e Democracia 

- Aguiar-Branco reconhece que participação das mulheres nas Forças Armadas ainda não é a  

“desejável” 

 

Expresso 

- Venda TAP é "algo de antipatriótico", acusa Soares 

- Sindicatos da TAP não recuam. Greve só é suspensa se o Governo parar com a privatização 

- Governo não abdica. Privatização da TAP vai avançar 

 

Diário Económico 

- Requisição civil precisa de aprovação em Conselho de Ministros 

Tarifas da luz sobem 3,3% para 2,7 milhões de clientes 

Há recibos verdes a descontar mais. Porquê? 

Passos defende que a haver coligação com CDS-PP é para ter maioria absoluta 
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http://economico.sapo.pt/noticias/requisicao-civil-precisa-de-aprovacao-em-conselho-de-ministros_208244.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tarifas-da-luz-sobem-33-para-27-milhoes-de-clientes_208229.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ha-recibos-verdes-a-descontar-mais-porque_208209.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-defende-que-a-haver-coligacao-com-cdspp-e-para-ter-maioria-absoluta_208236.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/alberto-joao-jardim-este-governo-acabou
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/penhoras-parlamento-vai-votar-se-casa-familia-fica-salvo-fisco/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/miguel-oliveira-da-silva-60-anos-nunca-senti-tantas-pressoes-nos-primeiros-dias-no/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/corrupcao-democracia/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/aguiar-branco-reconhece-participacao-das-mulheres-nas-forcas-armadas-ainda-nao/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/venda-tap-e-algo-de-antipatriotico-acusa-soares=f902802
http://expresso.sapo.pt/sindicatos-da-tap-nao-recuam-greve-so-e-suspensa-se-o-governo-parar-com-a-privatizacao=f902761
http://expresso.sapo.pt/governo-nao-abdica-privatizacao-da-tap-vai-avancar=f902775
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Setembro : Portugal manteve 5.º maior défice comercial da UE em 2014 

- Conselho Superior de Defesa : Discutida participação de Portugal na coligação contra Estado  

Islâmico 

 

Observador 

- Manuel Fernando Espírito Santo responsabiliza Ricardo Salgado por investimento na Eurofin 

- Dez mistérios não resolvidos da II Guerra Mundial 

- DÍVIDA PÚBLICA : Planos Juncker e Draghi não ajudam a reduzir dívida portuguesa,  

afirmam economistas 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

16-12-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://observador.pt/topico/divida-publica/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/321902/portugal-manteve-5-maior-defice-comercial-da-ue-em-2014
http://www.noticiasaominuto.com/pais/321793/discutida-participacao-de-portugal-na-coligacao-contra-estado-islamico
http://observador.pt/2014/12/16/comissao-de-inquerito-ao-gesbes-ouve-manuel-fernando-espirito-santo/
http://observador.pt/2014/12/16/dez-misterios-nao-resolvidos-da-ii-guerra-mundial/
http://observador.pt/2014/12/15/planos-juncker-e-draghi-nao-ajudam-reduzir-divida-portuguesa-afirmam-economistas/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FARÓIS ABERTOS AO PÚBLICO TODAS AS QUARTAS-FEIRAS - NOVOS HORÁRIOS 

Exército - EXÉRCITO PORTUGUÊS TREINA DESCONTAMINAÇÃO DO ÉBOLA  

Exército - APOIO AO INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NOBRE CASA DE CIDADANIA DISTINGUE  

CIDADÃOS PORTUGUESES EMIGRADOS NA SUÍÇA E NO DUBAI 

 

 

 

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/Farois-abertos-ao-publico-todas-as-quartas-feiras-novos-horarios.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EX%C3%89RCITOPORTUGU%C3%8ASTREINADESCONTAMINA%C3%87%C3%83ODO%C3%89BOLA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/APOIOAOINSTITUTODACONSERVA%C3%87%C3%83ODANATUREZAEDASFLORESTAS.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/769
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.leme.pt/historia/efemerides/1216/
http://www.meteo.pt/pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



