
Noticias    

Diário de Noticias 

- Preços dos transportes públicos não aumentam em 2015 

- Companhias aéreas a operar em Lisboa recusam cobrar taxa turística de António Costa 

- União Europeia retira Hamas da lista de organizações terroristas 

- Mais de 600 professores excluídos da prova de avaliação e IAVE não explica porquê 

 

Correio da Manhã 

- BPI formaliza interesse na compra do Novo Banco 

- Tribunal Constitucional avalia cortes nos salários 

- Coligação será fechada até maio 

- Armando Esteves Pereira - Injustiça na conta da luz 

- Baptista Bastos - "A TAP é minha" 

 

Jornal de Noticias 

- Associação de Armadores satisfeita com aumento de 18% na quota de pesca 

- Inês Cardoso - Dependentes de uma mão estendida 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4300420
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4300497&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4300500
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4300320&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/novo_banco_bpi_formaliza_manifestacao_de_interesse_na_compra.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/2014_12_16_tc_avalia_cortes_nos_salarios.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/2014_12_16_coligacao_sera_fechada_ate_maio.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/injustica_na_conta_da_luz.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/a_tap_e_minha.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4300383&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4300007&opiniao=In%EAs%20Cardoso
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- António Costa recupera Bloco Central a pensar em 2015 

- Ribeiras serão desviadas das praias do Porto para conquistar mais bandeiras azuis 

- Governo só decide quinta-feira se avança para requisição civil na TAP 

- "A TAP só não será vendida se não houver interessados nas condições que o Estado coloca" 

 - “Quem é que em Portugal não confiava em Ricardo Salgado?” 

- Santana Castilho - Mexilhões e charlatães 

- Portugal envia 30 instrutores para treinar militares iraquianos 

 

Ionline 
- Taxa de inflação anual fica nos 0,3% na zona euro 

- Juncker insta governos a apoiarem plano de investimentos e "não só com palavras” 

- Presidente da Cáritas. "Os novos pobres vivem no anonimato, muitas vezes nem a família  

sabe" 

 

Expresso 

- Militares portugueses vão treinar tropas iraquianas em 2015 

- Eurostat confirma descida da inflação em novembro na zona euro 

- Alexandre Abreu - Do petróleo barato à reestruturação da dívida 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/antonio-costa-recupera-bloco-central-a-pensar-em-2015-1679664
http://www.publico.pt/local/noticia/ribeiras-serao-desviadas-das-praias-do-porto-para-conquistar-mais-bandeiras-azuis-1679661
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-so-decide-quintafeira-se-avanca-para-requisicao-civil-na-tap-1679649
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-tap-so-nao-sera-vendida-se-nao-houver-concorrentes-interessados-para-as-condicoes-que-o-estado-coloca-1679632?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/exadministrador-do-bes-pede-desculpa-a-clientes-colaboradores-e-accionistas-1679618?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/mexilhoes-e-charlataes-1679570
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-envia-30-instrutores-para-treinar-militares-iraquianos-1679653
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/taxa-inflacao-anual-fica-nos-03-na-zona-euro
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/juncker-insta-governos-apoiarem-plano-investimentos-nao-so-palavras
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/presidente-da-caritas-os-novos-pobres-vivem-no-anonimato-muitas-vezes-nem-familia/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/militares-portugueses-vao-treinar-tropas-iraquianas-em-2015=f902957
http://expresso.sapo.pt/eurostat-confirma-descida-da-inflacao-em-novembro-na-zona-euro=f903012
http://expresso.sapo.pt/do-petroleo-barato-a-reestruturacao-da-divida=f902974
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- "O Estado ainda precisa de emagrecer um bocadinho mais" 

- Trabalhadores da Refer marcam greve para amanhã contra processo de fusão 

- RTP vai ter uma nova administração “o mais rápido possível” 

- Como o Estado tem gerido a dívida pública 

- PS chama Nuno Crato ao Parlamento para explicar municipalização das escolas 

- Tribunal Constitucional vai avaliar cortes salariais nas empresas públicas 

 

Notícias ao Minuto 

- 'LuxLeaks' : Bruxelas pede a países informações sobre acordos fiscais com empresas 

- Literatura : Entregues prémios Fernando Namora e Agustina Bessa-Luís 

- Criminologista : Medidas como "roubo oficial" de reformas têm matriz psicopata 

 

Observador 

- Petróleo mais barato: Será mesmo um bom sinal? 

- Coligação: A dança entre PSD e CDS 

- É desta: A mítica G3 vai finalmente ser substituída 

- Estado Islâmico: Luz verde para missão portuguesa no Iraque 
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http://economico.sapo.pt/noticias/o-estado-ainda-precisa-de-emagrecer-um-bocadinho-mais_208351.html
http://economico.sapo.pt/noticias/trabalhadores-da-refer-marcam-greve-para-amanha-contra-processo-de-fusao_208355.html
http://economico.sapo.pt/noticias/rtp-vai-ter-uma-nova-administracao-o-mais-rapido-possivel_208325.html
http://economico.sapo.pt/noticias/como-o-estado-tem-gerido-a-divida-publica_208343.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-chama-nuno-crato-ao-parlamento-para-explicar-municipalizacao-das-escolas_208328.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tribunal-constitucional-vai-avaliar-cortes-salariais-nas-empresas-publicas_208327.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/322562/bruxelas-pede-a-paises-informacoes-sobre-acordos-fiscais-com-empresas
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/322403/entregues-premios-fernando-namora-e-agustina-bessa-luis
http://www.noticiasaominuto.com/pais/322474/medidas-como-roubo-oficial-de-reformas-tem-matriz-psicopata
http://observador.pt/2014/12/16/petroleo-mais-barato-sera-mesmo-um-bom-sinal/
http://observador.pt/2014/12/16/coligacao-danca-entre-psd-e-cds/
http://observador.pt/2014/12/17/e-desta-mitica-g3-vai-finalmente-ser-substituida/
http://observador.pt/2014/12/16/estado-islamico-luz-verde-para-missao-portuguesa-no-iraque/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

17-12-2014 

 Diário Económico 

- Governo fixa em 31.563 o número de militares das Forças Armadas em 2015 

 

 

 

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 

 

 

 

http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/governo_fixa_em_31563_o_numero_de_militares_das_forcas_armadas_em_2015.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA E AUTORIDADES LOCAIS REMOVEM BALEIA EM PRAIA DO ALGARVE 

 

 

 

 

 

 

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 

17-12-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-e-Autoridades-Locais-removem-baleia-em-praia-do-Algarve.aspx
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/1217/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


