
Noticias    

Diário de Noticias 

- O que interessa é o projeto para a PT, não a origem do dinheiro, diz secretário de Estado 

- 54% dos governantes desde o 25 de Abril com ligações à banca 

- Já há valor de referência para a gasolina e gasóleo: 1,317 e 1,136 

- Ricardo Salgado recusa reunião com empresa que faz auditoria forense ao BES 

 

Jornal de Noticias 

- Coimbra no centro das ligações no caso com vistos dourados 

- Estudantes contra novos cortes no superior 

- Afonso Camões - Um portão escancarado à devassa! 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Independência judicial 

 

Público 

- Duzentos polícias revistam ministérios e detêm director do SEF e altos quadros da Justiça 

- Afinal Passos Coelho só entreabriu portas no Centro Português para a Cooperação 

- Investidores ficam com 100% da TAP se cumprirem plano estratégico e financeiro 

- Segurança Social notifica 196 trabalhadores para passarem à inactividade 

- Vasco Pulido Valente - A velhice do dr. Cavaco 

- Francisco Teixeira da Mota - Heróis desconhecidos no mundo da Justiça 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4239649&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4238838
http://www.dinheirovivo.pt/empresas/energia/interior.aspx?content_id=4238857&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4238625&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=4239421
http://www.jn.pt/live/Atualidade/default.aspx?content_id=4235196
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4239204&opiniao=Afonso%20Cam%F5es
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4239205&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/director-do-sef-detido-em-investigacao-a-vistos-dourados-1676125
http://www.publico.pt/politica/noticia/afinal-passos-coelho-so-entreabriu-portas-no-cppc-1676132?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/cumprimento-do-plano-estrategico-e-de-capitalizacao-vao-ditar-venda-de-100-da-tap-1676200?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/seguranca-social-notifica-196-trabalhadores-para-passarem-a-inactividade-1676180?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-velhice-do-dr-cavaco-1676110
http://www.publico.pt/portugal/noticia/herois-desconhecidos-no-mundo-da-justica-1676102?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Ministra da Justiça prepara afastamento de dirigentes sob suspeita no caso vistos gold 

- BES. Comissões de inquérito. O que são, para que servem, quem as faz? 

- G20. China quer acelerar alternativa ao FMI e ao Banco Mundial 

- Venda da TAP. Governo quer fechar processo antes das eleições 

- Saragoça da Matta - Já nem é sequer patriotismo! 

 

Expresso 

- Nunca um diretor da polícia tinha sido detido. Até agora 

- O caso dos vistos gold explicado em 10 parágrafos 

 

Diário Económico 

- Ministro das Finanças alemão sai em defesa de Jean-Claude Juncker 

- PS preferia venda da TAP em bolsa 

 

Notícias ao Minuto 

- Rui Tavares : Reestruturação da dívida tem de ser uma "linha verde" 

- Orçamento : PS reúne-se com maioria sobre IRS e Fiscalidade Verde 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ministro-das-financas-alemao-sai-em-defesa-de-jeanclaude-juncker_206020.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-preferia-venda-da-tap-em-bolsa_205996.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministra-da-justica-prepara-afastamento-dirigentes-sob-suspeita-no-caso-vistos-gold/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bes-comissoes-inquerito-sao-servem-quem-faz/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/g20-china-quer-acelerar-alternativa-ao-fmi-ao-banco-mundial/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/venda-da-tap-governo-quer-fechar-processo-das-eleicoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/ja-nem-sequer-patriotismo/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/nunca-um-diretor-da-policia-tinha-sido-detido-ate-agora=f898087
http://expresso.sapo.pt/o-caso-dos-vistos-gold-explicado-em-10-paragrafos=f898055
http://www.noticiasaominuto.com/politica/306145/reestruturacao-da-divida-tem-de-ser-uma-linha-verde
http://www.noticiasaominuto.com/economia/306121/ps-reune-se-com-maioria-sobre-irs-e-fiscalidade-verde
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Antecipação das legislativas não dava mais poderes a Cavaco Silva 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/11/13/antecipacao-das-legislativas-nao-dava-mais-poderes-cavaco-silva/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - APREENSÃO DE CONQUILHA EM OLHÃO 

 

 

 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Apreensao-de-Conquilha-em-Olhao.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/1114/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



