
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos diz que este é o primeiro Natal sem "nuvens negras" 

- Fim da caixa dos militares abre buraco de 5,5 milhões 

- Explicações da Marinha confundem Bloco de Esquerda 

- Pai de aluno agredido diz que Pupilos do Exército recusam dar boletim de transferência 

 

Correio da Manhã 

- Carlos Costa livra Novo Banco 

- Mensagens do náufrago Nem Passos acredita na sua mensagem de Natal 

 

Jornal de Noticias 

- Idade da reforma sobe para os 66 anos e 2 meses em 2016 

- Trabalhadores têm poder a mais e prejudicam empresas 

- BE acusa Passos de "vender uma grande mentira" 

- Pedro Ivo Carvalho - Resistir ao Estado de coma 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O coro desafinou... 

 

Público 

- Afinal, quantos pobres recebem “950 euros” do Estado? 

- Passos pede a eleitores que não deitem "tudo a perder” em 2015 

- Nunca os impostos tiraram tanto rendimento disponível às famílias 

- Portugal compra dois navios de patrulha ocêanica à Dinamarca e substitui frota de C-130 (*) 

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/politica/interior.aspx?content_id=4313256
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4313361
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4311529&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4311919&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/carlos_costa_livra_novo_banco.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joao_pereira_coutinho/detalhe/mensagens_do_naufrago.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4313750
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4313392&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4313453&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4313420&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4313422&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/afinal-quantos-pobres-recebem-950-euros-do-estado-1680472?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-pede-a-eleitores-que-nao-deitem-tudo-a-perder-em-2015-1680478?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/nunca-os-impostos-tiraram-tanto-rendimento-disponivel-as-familias-1680402
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

Ionline 
- TAP. Urgência do governo choca com evolução das contas 

- Famílias carenciadas. É uma fina linha que nos separa da queda 

- Luís Osório - O senhor Passos e o senhor Coelho 

 

Expresso 

- Novo Banco fica livre de dívida de 548,3 milhões de euros 

- Paula Santos - Degradação da situação política, económica e social no país 

 

Diário Económico 

-PS afirma que "nuvens negras" do país só se dissipam com mudança de Governo 

 

Noticias ao Minuto 

- Banco - Caixa obriga depositantes a identificar destino do dinheiro 

- Contas - 2015 já espreita, recorde o que vai mudar na sua carteira 

- Parlamento - Debates quinzenais podem ter os dias contados 

- Governo - PCP acusa Passos de "mistificação" 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ps-afirma-que-nuvens-negras-do-pais-so-se-dissipam-com-mudanca-de-governo_208873.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tap-urgencia-governo-choca-evolucao-das-contas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/familias-carenciadas-uma-fina-linha-nos-separa-da-queda/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/senhor-passos-senhor-coelho/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/novo-banco-fica-livre-de-divida-de-5483-milhoes-de-euros=f903943
http://expresso.sapo.pt/degradacao-da-situacao-politica-economica-e-social-no-pais=f903962
http://www.noticiasaominuto.com/economia/326202/caixa-obriga-depositantes-a-identificar-destino-do-dinheiro
http://www.noticiasaominuto.com/economia/326158/2015-ja-espreita-recorde-o-que-vai-mudar-na-sua-carteira
http://www.noticiasaominuto.com/politica/326145/debates-quinzenais-podem-ter-os-dias-contados
http://www.noticiasaominuto.com/politica/326098/pcp-acusa-passos-de-mistificacao
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Passos e Costa: separados pelo diagnóstico do país 

- Petróleo desce, combustíveis vão subir em 2015. De quem é a culpa? 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/12/25/passos-e-costa-separados-pelo-diagnostico-pais/
http://observador.pt/explicadores/petroleo-desce-combustiveis-vao-subir-em-2015-de-quem-e-culpa/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO DE UM TRIPULANTE DO NAVIO DE PASSAGEIROS ARTANIA 

 

 

 

 

 

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 

26-12-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-um-tripulante-do-navio-de-passageiros-ARTANIA.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/1226/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 




