
Noticias    

Diário de Noticias 

- Marcelo Responde a Ricciardi. "Ricciardi sabia de certeza que havia endividamento no GES" 

- Consumidores vão ter mais tempo para passar para o mercado livre de eletricidade e gás 

- Hospitais com mais 450 milhões de euros, "mudança radical", diz ministro 

 

Correio da Manhã 

- Joaquim Goes diz que procurou defender o BES 

- Contabilista do BES fala no início do ano 

 

Jornal de Noticias 

- Joaquim Goes diz que procurou defender o BES e clientes em contexto "adverso" 

- Sindicato afirma que adesão à greve do Metro de Lisboa ronda os 100% 

- Fenprof concentra-se à porta de Passos Coelho 

 

Público 

- TAP pede 250 milhões à banca para pagar contas e sobreviver até à venda 

- Greve fecha Metro de Lisboa até à manhã de terça-feira 

- Força Aérea lançou primeiro curso de pilotos de drones 

- Venda de imóveis do Estado rende apenas 5% do previsto 

- José Pacheco Pereira - "Só vejo aldrabões à nossa volta" 

- Portas exigiu que BES integrasse consórcio que financiou compra dos submarinos 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4309086&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4309086&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4308956&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4308889
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4309193
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4309031
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=4309042
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/joaquim_goes_diz_que_procurou_defender_o_bes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/2014_12_21_contabilista_fala_no_inicio_do_ano.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/tap-pede-emprestimo-de-250-milhoes-a-banca-para-aliviar-tesouraria-1680152
http://www.publico.pt/local/noticia/metro-de-lisboa-volta-a-parar-no-domingo-as-23h15-ate-a-madrugada-de-tercafeira-1680009
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/forca-aerea-arranca-com-primeiro-curso-nacional-para-pilotos-de-drones-1679903
http://www.publico.pt/economia/noticia/venda-de-imoveis-do-estado-rende-menos-106-milhoes-do-que-previsto-1680140
http://www.publico.pt/politica/noticia/so-vejo-aldraboes-a-nossa-volta-1679973?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portas-exigiu-que-bes-integrasse-consorcio-que-financiou-compra-dos-submarinos-1680044
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Portas exigiu que BES integrasse consórcio que financiou compra dos submarinos (*) 

- Tribunal suspende dispensa de 697 trabalhadores da Segurança Social (*) 
 

Ionline 
- Luís Osório - Ideologias da loja do chinês 

 

Expresso 

- Os long days dos 1.211 

- As 81 perguntas do Expresso para José Sócrates 

- Escom gastou dois milhões só para ocultar dinheiro 

 

Diário Económico 

- Trabalhadores voltam a escolher forma de pagamento dos subsídios 

 

Noticias ao Minuto 

- PS Sem maioria absoluta, Costa poderá apostar em Bloco Central 
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http://economico.sapo.pt/noticias/trabalhadores-voltam-a-escolher-forma-de-pagamento-dos-subsidios_208618.html
http://www.ionline.pt/iopiniao/ideologias-da-loja-chines/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/os-long-days-dos-1211=f903670
http://expresso.sapo.pt/as-81-perguntas-do-expresso-para-jose-socrates=f903564
http://expresso.sapo.pt/escom-gastou-dois-milhoes-so-para-ocultar-dinheiro=f903566
http://www.noticiasaominuto.com/politica/324410/sem-maioria-absoluta-costa-podera-apostar-em-bloco-central
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Divulgado manual da CIA que ensinava aos espiões como se infiltrarem no aeroporto  

de Lisboa 

- Mercados externos veem “grande esforço” de Portugal em resolver os seus problemas,  

afirma Cavaco Silva 

- Nem o petróleo barato trava o pesadelo dos preços da eletricidade 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- O FIM DA ADM PARA OS CÔNJUGES PROTOCOLADOS JÁ A 1 DE JANEIRO DE 2015? 

Ofício da AOFA para o MDN, com conhecimento à SEADN e Chefias Militares! 

 

- APM – Comunicado Conjunto de 22 de Dezembro - BENEFICIÁRIOS DA ADM –  

“PROTOCOLADOS” 
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http://observador.pt/2014/12/21/divulgado-manual-da-cia-que-ensinava-aos-espioes-como-se-infiltrarem-no-aeroporto-de-lisboa/
http://observador.pt/2014/12/22/mercados-externos-veem-grande-esforco-de-portugal-em-resolver-os-seus-problemas-afirma-cavaco-silva/
http://observador.pt/2014/12/21/nem-o-petroleo-barato-trava-o-pesadelo-dos-precos-da-eletricidade/
http://www.aofa.pt/rimp/MDN_ADM_Fim_PROTOCOLADOS_Oficio_2014DEZ18.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/136_5_ANSAOFAAP_Protocolados_FINAL.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - DESAPARECIMENTO DE TRÊS PESCADORES NA PRAIA NORTE – BARREIRO 

Força Aérea - Militares na Lituânia oferecem mais de 15 mil fraldas a instituição 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - DESTACAMENTO PORTUGUÊS EM AÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE NA LITUÂNIA 

 

 

 

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 

22-12-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Desaparecimento-de-tres-pescadores-na-praia-Norte-Barreiro.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-746-militares-na-lituania-oferecem-mais-de-15-mil-fraldas-a-instituicao
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/770
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/1222/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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