
Noticias    

Diário de Noticias 

- Administração da TAP chamou sindicatos para reunião esta manhã 

- "Eu sou culpado. Se pudesse voltar atrás, faria diferente. Mas o que fiz foi em consciência" 

 

Correio da Manhã 

- Cantinas escolares dão refeições a pais e filhos 

- Caixa baixa juros pagos aos clientes 

 

Jornal de Noticias 

- Guterres é o melhor candidato à Esquerda 

- Trabalhadores da STCP marcam quatro dias de greve para janeiro 

- Sindicatos ponderam contestar judicialmente a requisição civil 

- Advogado de José Sócrates entrega recurso esta sexta-feira 

- Mil toneladas de bacalhau consumidos na consoada 

- Sobrinho ordenou pagamento de 14 milhões a Salgado a pedido de construtor 

 

Público 

- Procuradores dizem que Portas “excedeu mandato” em negócio “opaco” dos 

submarinos 

- TC declara inconstitucional corte das reformas dos polícias como pena disciplinar 

- Sindicatos da TAP admitem nova greve em resposta à requisição civil 

- Exame para professores deixou de valer a pena, apesar de ser obrigatório 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4305303
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4304894&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4304889
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4305306
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4305263
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4305202&dossier=Opera%E7%E3o%20Marqu%EAs
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4304497
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4304951&dossier=O%20caso%20BES
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/cantinas_escolares_dao_refeicoes_a_pais_e_filhos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/caixa_baixa_juros_pagos_aos_clientes.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/procuradores-dizem-que-portas-excedeu-mandato-na-compra-dos-submarinos-e-insistem-na-opacidade-das-negociacoes-1679926
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/tc-declara-inconstitucional-corte-das-reformas-dos-policias-como-pena-disciplinar-1679922
http://www.publico.pt/economia/noticia/sindicatos-da-tap-admitem-nova-greve-em-resposta-a-requisicao-civil-1679917
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/exame-para-professores-deixou-de-valer-a-pena-apesar-de-ser-obrigatorio-1679916
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 
- Programa de requalificação. Só 1 em cada 10 funcionários públicos recebeu formação 

- Remédio Santo. Acórdão de burlas ao SNS hoje no Campus da Justiça, em Lisboa 

- TAP. Passos tem “certeza” de que decisão do governo não é ilegal 

- TAP. CGTP acusa governo de prepotência e de violar a lei 

- Altice tem de explicar por escrito questões sobre PT Portugal até final do ano 

 

Expresso 

- Insegurança obriga juiz mais poderoso do país a mudar de instalações 

- Requisição civil na TAP. Em caso de incumprimento, trabalhadores "ficam sujeitos à  

disciplina e à justiça militar" 

- João Perna, que "não está arrependido de ter sido motorista de Sócrates, "está disposto" a  

esclarecer o "mal-entendido" 

- Mais de 7000 militantes do PSD-Madeira escolhem hoje o sucessor de Jardim 

 

 

 

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

 

27-08-2012 

 

19-12-2014 

0-10-2014 

 

 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/programa-requalificacao-so-1-cada-10-funcionarios-publicos-recebeu-formacao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/remedio-santo-acordao-burlas-ao-sns-hoje-no-campus-da-justica-lisboa
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tap-passos-tem-certeza-decisao-governo-nao-ilegal
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tap-cgtp-acusa-governo-prepotencia-violar-lei
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/altice-tem-explicar-escrito-questoes-sobre-pt-portugal-final-ano
http://expresso.sapo.pt/inseguranca-obriga-juiz-mais-poderoso-do-pais-a-mudar-de-instalacoes=f903432
http://expresso.sapo.pt/requisicao-civil-na-tap-em-caso-de-incumprimento-trabalhadores-ficam-sujeitos-a-disciplina-e-a-justica-militar=f903382
http://expresso.sapo.pt/joao-perna-que-nao-esta-arrependido-de-ter-sido-motorista-de-socrates-esta-disposto-a-esclarecer-o-mal-entendido=f903363
http://expresso.sapo.pt/mais-de-7000-militantes-do-psd-madeira-escolhem-hoje-o-sucessor-de-jardim=f903433
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Serviços públicos vão ter novas regras para fazer despesa 

- Portaria: As quatro razões invocadas pelo Governo 

- Eixo Lisboa-Madrid pressiona plano Juncker nas ligações energéticas 

 

Noticias ao Minuto 

- Requisição civil O caminho seguido pela medida excecional prevista na lei desde 74 

- Autoestradas Prepare-se: vai mudar pagamento de portagens nas ex-Scut 

- Estado Requalificação da Função Pública só chegou aos 10% 

- Greve/TAP Sindicatos ponderam contestar judicialmente a requisição civil 

 

Observador 

- O século XX cubano em imagens 

- Diretores chamam docentes a mais para vigilância 

- Futuro diretor do SIS questionado sobre maçonaria 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/servicos-publicos-vao-ter-novas-regras-para-fazer-despesa_208534.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portaria-as-quatro-razoes-invocadas-pelo-governo_208552.html
http://economico.sapo.pt/noticias/eixo-lisboamadrid-pressiona-plano-juncker-nas-ligacoes-energeticas_208544.html
http://observador.pt/2014/12/18/o-seculo-xx-cubano-em-imagens/
http://observador.pt/2014/12/18/diretores-convocam-professores-mais-para-garantir-vigilancia-da-prova-de-avaliacao/
http://observador.pt/2014/12/19/futuro-diretor-sis-obrigado-esclarecer-ligacao-maconaria/
http://www.noticiasaominuto.com/pais/323665/o-caminho-seguido-pela-medida-excecional-prevista-na-lei-desde-74
http://www.noticiasaominuto.com/economia/323664/prepare-se-vai-mudar-pagamento-de-portagens-nas-ex-scut
http://www.noticiasaominuto.com/economia/323691/requalificacao-da-funcao-publica-so-chegou-aos-10
http://www.noticiasaominuto.com/economia/323709/sindicatos-ponderam-contestar-judicialmente-a-requisicao-civil
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

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://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/1219/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



