
Noticias    

Diário de Noticias 

- Sindicatos da TAP ponderam ação cível contra requisição civil 

- Portugueses guardam 30% do orçamento de Natal para o bacalhau 

- Dezenas de figuras públicas unem-se pelo Institut Français 

 

Correio da Manhã 

- Clínicas privadas com mais multas 

- Cavaco avisa que 2015 não será um ano fácil 

- 455,2 milhões para hospitais 

- Marinha paga 32 mil euros em viagens 

- Portugal é 8.º país onde álcool mata mais na estrada 

- "Idoneidade de Salgado é uma falsa questão" 

 

Jornal de Noticias 

- Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa inicia greve 

- Rússia vai anular transferência da Crimeia para a Ucrânia 

- Guerra na Síria arrasa locais classificados como património cultural 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4310537&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4310503
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4310840
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4310440
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4310934
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4310877
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/clinicas_privadas_com_mais_multas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cavaco_avisa_que_2015_nao_sera_um_ano_facil.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/2014_12_22_4552_milhoes_para_hospitais.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/marinha_paga_32_mil_euros_em_viagens.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/2014_12_23_8_pais_onde_o_alcool_mata_mais_na_estrada.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/idoneidade_de_salgado_e_uma_falsa_questao.html


Público 

- Dezenas de anónimos querem enviar presentes de Natal a Sócrates 

- MEC pagou rendas de 7,3 milhões à Parque Escolar por edifício que já foi seu 

- Comissão Europeia ataca aumento do salário mínimo em Portugal 

- Ex-administrador do BES considera resolução "ilegal" e critica interferência de Passos 

- Governo diz que serviços mínimos não impedem requisição civil na TAP 

- Redução de pessoal com rescisões e requalificação está abaixo do previsto 

 

Ionline 
- Sócrates rejeita pedir excepção para receber visitas dos filhos 

- Bruxelas alerta para impacto negativo da subida do salário mínimo 

- Euribor a descer em todos os prazos, a seis meses para novo mínimo 

- OE 2014. Finanças divulgam hoje execução orçamental até Novembro 

 

Expresso 

- Rui Silveira. Banco de Portugal largou "bomba atómica" com resolução do BES 

- BE: "Há três anos que Cavaco é um vice-primeiro-ministro" 

- Portugal no pós-troika: Bruxelas critica, Bruxelas tem dúvidas, Bruxelas quer consensos 

- Advogado de Sócrates voltou a falar: sobre exceções e malas, sobre o motorista e viagens  

(Paris, Badajoz...) 

- Saiba quais vão ser os serviços mínimos da TAP 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/socrates-rejeita-pedir-excepcao-receber-visitas-dos-filhos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-alerta-impacto-negativo-da-subida-salario-minimo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/euribor-descer-todos-os-prazos-seis-meses-novo-minimo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/oe-2014-financas-divulgam-hoje-execucao-orcamental-novembro
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dezenas-de-anonimos-querem-enviar-presentes-de-natal-a-socrates-1680282
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mec-pagou-rendas-de-73-milhoes-a-parque-escolar-por-edificio-que-ja-foi-seu-1680256
http://www.publico.pt/economia/noticia/comissao-europeia-critica-aumento-do-salario-minimo-em-portugal-1680238
http://www.publico.pt/economia/noticia/exadministrador-do-bes-considera-resolucao-ilegal-e-critica-interferencia-de-passos-1680239
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-diz-que-servicos-minimos-nao-impedem-requisicao-civil-na-tap-1680262
http://www.publico.pt/economia/noticia/reducao-de-pessoal-com-rescisoes-e-requalificacao-esta-abaixo-do-previsto-1680268
http://expresso.sapo.pt/rui-silveira-banco-de-portugal-largou-bomba-atomica-com-resolucao-do-bes=f903806
http://expresso.sapo.pt/be-ha-tres-anos-que-cavaco-e-um-vice-primeiro-ministro=f903811
http://expresso.sapo.pt/portugal-no-pos-troika-bruxelas-critica-bruxelas-tem-duvidas-bruxelas-quer-consensos=f903767
http://expresso.sapo.pt/advogado-de-socrates-voltou-a-falar-sobre-excecoes-e-malas-sobre-o-motorista-e-viagens-paris-badajoz=f903749
http://expresso.sapo.pt/saiba-quais-vao-ser-os-servicos-minimos-da-tap=f903731
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- FCT ‘chumba’ 65 centros de investigação que perdem financiamento 

 

Noticias ao Minuto 

- Solidariedade Um em cada quatro portugueses dá dinheiro na rua 

- INE Financiamento recupera para a economia e diminui para famílias 

- Terrorismo Jovens mulheres estão a suicidar-se para fugir ao ISIS 

- Sindicato Greve de enfermeiros na Madeira com adesão elevada 

- DGS Estratégias antitabagismo devem visar desempregados 

- Fiscais GNR aprende cerca de 9.500 maços de tabaco de contrabando 

- Empresa Desde 2010 que receitas da Refer mal chegam para pagar salários 

- Luxemburgo Um quarto dos trabalhadores portugueses em risco de pobreza 

- Finanças Fatura da Sorte põe a descoberto 190 mil infratores 

 

 

Observador 

- Natal sem chuva, mas com frio e nevoeiro 

- INE: Défice orçamental atinge os 4,9% até setembro 

- Santander lidera corrida pelo Novo Banco 

- Natal com os irmãos de armas 

- O planeta Terra como nunca o viu 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fct-chumba-65-centros-de-investigacao-que-perdem-financiamento_208726.html
http://observador.pt/2014/12/23/natal-sem-chuva-mas-com-frio-e-nevoeiro-persistente/
http://observador.pt/2014/12/23/ine-defice-orcamental-atinge-os-49-pib-ate-setembro/
http://observador.pt/2014/12/23/santander-lidera-corrida-pelo-novo-banco-diz-o-cinco-dias/
http://observador.pt/especiais/natal-com-os-irmaos-de-armas/
http://observador.pt/2014/12/22/o-planeta-terra-como-nunca-o-viu/
http://www.noticiasaominuto.com/pais/325365/um-em-cada-quatro-portugueses-da-dinheiro-na-rua
http://www.noticiasaominuto.com/economia/325431/financiamento-recupera-para-a-economia-e-diminui-para-familias
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/325398/jovens-estao-a-suicidar-se-para-fugir-ao-isis
http://www.noticiasaominuto.com/pais/325409/greve-de-enfermeiros-na-madeira-com-adesao-elevada
http://www.noticiasaominuto.com/pais/325391/estrategias-antitabagismo-devem-visar-desempregados
http://www.noticiasaominuto.com/pais/325400/gnr-aprende-cerca-de-9500-macos-de-tabaco-de-contrabando
http://www.noticiasaominuto.com/economia/325377/desde-2010-que-receitas-da-refer-mal-chegam-para-pagar-salarios
http://www.noticiasaominuto.com/pais/325383/um-quarto-dos-trabalhadores-portugueses-em-risco-de-pobreza
http://www.noticiasaominuto.com/economia/325374/fatura-da-sorte-poe-a-descoberto-190-mil-infratores
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

23-12-2014 

 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - RECOLHA ALIMENTAR NA ACADEMIA MILITAR 

Exército - CONCLUSÃO DO PLANO FAUNOS 2014 

Exército - III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HERÁLDICA MILITAR 

Força Aérea - Concerto de Natal da Banda de Música da Força Aérea 

Força Aérea - 3.ª Conferência Nacional de Ensaios Não Destrutivos 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - RECONHECIMENTO AO TEATRO DE  

OPERAÇÕES DO KOSOVO 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/RECOLHAALIMENTARNAACADEMIAMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONCLUS%C3%83ODOPLANOFAUNOS2014.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/IIICONGRESSOINTERNACIONALDEHER%C3%81LDICAMILITAR.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-749-concerto-de-natal-da-banda-de-musica-da-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/noticia-748-3-conferencia-nacional-de-ensaios-nao-destrutivos
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/771
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/1223/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



