
Noticias    

Diário de Noticias 

- Missão do FMI em Lisboa diz que portugueses são fracos a gerir 

- Greve da CP fecha principais bilheteiras do país 

- Juncker enfrenta hoje moção de censura no Parlamento Europeu rodeado dos 27 

comissários 

- Leis orgânicas militares aprovadas pelo Governo testam palavra de Cavaco Silva 

 

Correio da Manhã 

- Sócrates volta hoje a ser ouvido em tribunal 

- Oliveira encaixa 2 milhões na NOS 

 

Jornal de Noticias 

- Greve dos revisores fecha principais bilheteiras da CP 

- Aquecimento global pode "agravar consideravelmente" a pobreza 

 

Público 

- Motorista de Sócrates ia periodicamente a Paris entregar-lhe dinheiro vivo 

- Cobrança de portagens pelo fisco gera vaga de impugnações na Justiça 

- Professores começam a inscrever-se na prova de avaliação esta segunda-feira 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4257244&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4257515
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4257489
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4257489
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4254463
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/oliveira_encaixa_2_milhoes_na_nos.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4257510
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4257209
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/socrates_volta_hoje_a_ser_ouvido_em_tribunal.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/motorista-de-socrates-ia-periodicamente-a-paris-entregarlhe-dinheiro-vivo-1677253
http://www.publico.pt/economia/noticia/cobranca-de-portagens-pelo-fisco-gera-vaga-de-impugnacoes-na-justica-1677203
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/professores-comecam-a-inscreverse-na-prova-de-avaliacao-esta-segundafeira-1677214
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Operação Marquês. Sócrates passou mais uma noite nas instalações da PSP 

- Uma detenção surpresa da qual todos estavam à espera 

- Editorial de Luís Rosa. Sócrates. Há uns mais iguais do que outros 

- PS. Não vai ser porreiro, pá 

- Bloco de Esquerda. A liderança segue dentro de momentos 

- Sócrates. Advogados já no tribunal para 3º dia de interrogatório 

- Jerónimo recusa “juntar trapinhos” a Costa e a quem lhe dá “palco” 

- Ministro da Saúde considera “hostil” pedir 400 mil euros para tratar quatro doentes 

 

Expresso 

- João Araújo, o solitário que não gosta de falar 

- Motorista de Sócrates é considerado peça-chave no processo 

- Caso Sócrates. O circuito do dinheiro, segundo as suspeitas da investigação 

- Primeiro perdão fiscal foi um fiasco 

- As 48 horas fatais de José Sócrates 

- Um banqueiro, um diretor da polícia, antigos governantes e um ex-primeiro-ministro: o ano  

em que a justiça foi mais longe 

- Juncker convida Peneda para Bruxelas 

- TAP adia visita de Passos à Guiné 

- Relvas aconselha PSD a acelerar compromisso com o CDS 

- Operação do SIS está a ser investigada 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/opera-marqus-scrates-passou-mais-uma-noite-nas-instalaes-da
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http://expresso.sapo.pt/as-48-horas-fatais-de-jose-socrates=f899518
http://expresso.sapo.pt/juncker-convida-peneda-para-bruxelas=f899327
http://expresso.sapo.pt/tap-adia-visita-de-passos-a-guine=f899330
http://expresso.sapo.pt/joao-araujo-o-solitario-que-nao-gosta-de-falar=f899563
http://expresso.sapo.pt/motorista-de-socrates-e-considerado-peca-chave-no-processo=f899568
http://expresso.sapo.pt/caso-socrates-o-circuito-do-dinheiro-segundo-as-suspeitas-da-investigacao=f899527
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Subvenções: políticos queriam mais mas acabam pior do que em 2014 

- BCP acelera ritmo de programa de redução de funcionários 

- “Não tenho condições de aplicar a taxa de António Costa” 

- Inspecções relâmpago à Galp e REN criam mal-estar no Fisco 

 

Notícias ao Minuto 
- Mercados Juros em Portugal a 5 e 10 anos arrancam semana a descer 

- Finanças Cobrança coerciva de portagens gera milhares de impugnações 

- Pobreza Carências dos sem-abrigo não se resumem a mantas e comida 

 

Observador 

- Marcelo: "Se Costa ganhar as eleições é um génio" 

- Passos: "Não devemos ter estados de alma" 

- Orçamento ainda tem almofada de 742 milhões 

- ANA diz que não consegue aplicar a taxa turística 

- Passos abre concursos para fundos europeus 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Encontro de Militares promovido pela AOFA, ANS e AP (ISCTE, 22 de Novembro de 2014) 

para discussão dos temas directa e indirectamente relacionados com o EMFAR – Moção 

Aprovada por Unanimidade  
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http://economico.sapo.pt/noticias/subvencoes-politicos-queriam-mais-mas-acabam-pior-do-que-em-2014_206636.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bcp-acelera-ritmo-de-programa-de-reducao-de-funcionarios_206670.html
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/310944/cobranca-coerciva-de-portagens-gera-milhares-de-impugnacoes
http://www.noticiasaominuto.com/pais/310932/carencias-dos-sem-abrigo-nao-se-resumem-a-mantas-e-comida
http://www.aofa.pt/rimp/9_MOCAO_ENCONTRO_22NOV2014.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - TOMADA DE POSSE DO MGEN DIRETOR DA DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOAL  

Exército - VISITA DO COMANDANTE DAS FORÇAS ARMADAS DA TURQUIA 

Força Aérea - Apresentação do Livro "Nós, Enfermeiras Paraquedistas" 

Força Aérea - Baltic Air Policing: Media Days 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - BLOCO 36 REALIZA MEDIA DAY NA LITUÂNIA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - AS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS RECEBEM  

VISITA DO COMANDANTE DAS FORÇAS ARMADAS DA TURQUIA 

 

 

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://iporto.amp.pt/
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