
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo avança com requisição civil para travar greve na TAP 

- Governo dá mais tempo à Galp para procurar petróleo em Portugal 

- Governo omitiu 500 milhões de euros em benefícios fiscais 

- Sindicatos satisfeitos com adesão marcam nova greve do Metro para segunda-feira 

 

Correio da Manhã 

- Processo dos submarinos arquivado 

Jornal de Noticias 

- Requisição civil na TAP garante todos os voos durante a greve 

- Sobrinho garante que dinheiro em falta no BES Angola "ficou no BES" 

- Marcelo é o melhor candidato à Direita nas eleições presidenciais 

- Daniel Deusdado - Passos, Angola e Vasco Gonçalves 

 

Público 

- As gravações do GES 

- Juiz Carlos Alexandre sai do Campus de Justiça por questões de segurança 

- Bruxelas já aprovou todos os programas do novo plano de apoio comunitário 

- Passos opta por solução interna para a chefia do SIS 

- Ministério Público arquiva processo dos submarinos 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4303438&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/empresas/energia/interior.aspx?content_id=4304223&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4304043&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4302416&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/caso_dos_submarinos_arquivado.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4303493&page=-1
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4304151&dossier=O%20caso%20BES&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4302739&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4302736&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.publico.pt/multimedia/video/as-gravacoes-do-ges-2014121800202
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/juiz-carlos-alexandre-sai-do-campus-de-justica-por-questoes-de-seguranca-1679845
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-ja-aprovou-2200-milhoes-em-programas-regionais-para-portugal-1679860
http://www.publico.pt/politica/noticia/primeiroministro-indica-adelio-neiva-da-cruz-para-director-do-sis-1679843
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministerio-publico-arquiva-processo-dos-submarinos-1679790?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Trabalhadores da Segurança Social não passam para a requalificação no prazo estipulado 

- Provedor acusa Governo de “aniquilar” acordos assinados entre câmaras e sindicatos 

- Tribunal de Contas critica falta de avaliação dos resultados das medidas da troika 

 

Ionline 
- Advogado de Sócrates diz que motorista "nunca levou malas de dinheiro" para Paris 

- TAP. Sindicatos acusam governo de querer responsabilizar trabalhadores e iludir  

portugueses 

- Austeridade na Grécia traduziu-se em “ataque sem precedentes” aos direitos 

- Embargo dos Estados Unidos a Cuba acaba 53 anos depois 

 

Expresso 

- "Não TAP os olhos." Cresce o número de subscritores de manifesto contra a privatização 

- UGT. Requisição civil na TAP é "prematura", "abusiva" e representa "pressão ilegítima" 

- Eanes: "Vítor Crespo era um homem de convicções e de caráter" 

- Dois Papas e muita diplomacia quebraram embargo 

- Construção. Portugal regista segunda maior queda na Europa. Pior só os romenos 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/trabalhadores-da-seguranca-social-nao-passam-para-a-requalificacao-no-prazo-estipulado-1679791
http://www.publico.pt/economia/noticia/provedor-acusa-governo-de-aniquilar-acordos-assinados-entre-camaras-e-sindicatos-1679782
http://www.publico.pt/economia/noticia/ribunal-de-contas-critica-falta-de-avaliacao-dos-resultados-das-medidas-da-troika-1679848
http://www.ionline.pt/artigos/caso-socrates/advogado-socrates-diz-motorista-nunca-levou-malas-dinheiro-paris
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tap-sindicatos-acusam-governo-querer-responsabilizar-trabalhadores-iludir
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/austeridade-na-grecia-traduziu-se-ataque-sem-precedentes-aos-direitos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/embargo-dos-estados-unidos-cuba-acaba-53-anos-depois/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/nao-tap-os-olhos-cresce-o-numero-de-subscritores-de-manifesto-contra-a-privatizacao=f903280
http://expresso.sapo.pt/ugt-requisicao-civil-na-tap-e-prematura-abusiva-e-representa-pressao-ilegitima=f903300
http://expresso.sapo.pt/eanes-vitor-crespo-era-um-homem-de-conviccoes-e-de-carater=f903370
http://expresso.sapo.pt/dois-papas-e-muita-diplomacia-quebraram-embargo=f903161
http://expresso.sapo.pt/construcao-portugal-regista-segunda-maior-queda-na-europa-pior-so-os-romenos=f903255
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Obama admite efeito “nulo” do bloqueio a Cuba ao fim de 53 anos 

-Tribunal de Contas alerta para uso indevido da dotação provisional 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/obama-admite-efeito-nulo-do-bloqueio-a-cuba-ao-fim-de-53-anos_208436.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tribunal-de-contas-alerta-para-uso-indevido-da-dotacao-provisional_208476.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - JANTAR SOLIDÁRIO COM AS POPULAÇÕES DA ILHA DO FOGO - CABO VERDE 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS  

Força Aérea - Força Aérea resgata tripulante 

Força Aérea - Festa de Natal 

 

 

 

 

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 

18-12-2014 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/JANTARSOLID%C3%81RIOCOMASPOPULA%C3%87%C3%95ESDAILHADOFOGO-CABOVERDE.aspx
http://www.exercito.pt/sites/BiBlEx/Documents/AQUISI%C3%87%C3%95ES%20DO%20M%C3%8AS%20-DEZEMBRO%202014.pdf
http://www.emfa.pt/www/noticia-744-forca-aerea-resgata-tripulante
http://www.emfa.pt/www/noticia-745-festa-de-natal
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/1218/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



