
Noticias    

Diário de Noticias 

- Oposição fez mais de 400 propostas para alterar o OE. Maioria aprovou uma 

- Adiamento do leilão dos Mirós custa 1,9 milhões por ano 

 

Correio da Manhã 

- Médico detido em fraude ao SNS 

- 5,5 milhões para revisão do submarino 

Jornal de Noticias 

- José Sócrates em prisão preventiva 

- Greve parou 70% dos comboios 

 

Público 

- Perigo de perturbação da investigação terá justificado prisão preventiva de Sócrates 

- Juiz já tem relatórios para três arguidos dos vistos gold deixarem prisão 

- Contributo da despesa para o corte do défice é o menor entre países da troika 

- Emigração jovem: dados oficiais não contam tudo 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4258801
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=4258304
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4258954
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/medico_detido_em_fraude_ao_sns.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/55_milhoes_para_revisao_do_submarino.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=4258129
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/perigo-de-perturbacao-da-investigacao-tera-justificado-prisao-preventiva-de-socrates-1677353
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/juiz-ja-tem-relatorios-para-arguidos-dos-vistos-gold-deixarem-prisao-preventiva-1677337
http://www.publico.pt/economia/noticia/contributo-da-despesa-para-o-corte-do-defice-e-o-menor-entre-paises-da-troika-1677336
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/emigracao-jovem-dados-oficiais-nao-contam-tudo-1677235
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Sócrates e outros dois arguidos em prisão preventiva 

- Sócrates. Suspeitas de corrupção na Octapharma chegam ao Brasil 

- Editorial de Luís Rosa. Sócrates. Uma oportunidade para a regeneração 

- António Costa vai excluir "socráticos" da nova direcção do PS 

- Submarinos. "Pequena revisão" do Arpão custa mais 5,5 milhões 

- José Sócrates ficou na prisão de Évora 

- Vera Jardim considera que detenção de Sócrates é "um embaraço" para o PS 

- Parlamento. Deputados dos sete ofícios 

- Ministério da Saúde esconde há meses informação essencial 

- Poluição do ar da indústria abaixo da média europeia, mas afecta saúde e economia 

 

Expresso 

- Preventiva de Sócrates pode durar até março de 2018 

- Mário Soares condena "anormal aparato" que envolveu a detenção de Sócrates 

- Pinto Monteiro. "Almoço com Sócrates foi inocente: falámos de viagens, ele tinha um livro  

para me oferecer" 

- Juncker. "Se querem que eu saia, digam-no que eu vou embora" 

- Farmácias, consultórios e distribuidoras alvo de buscas da PJ 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/socrates-outros-dois-arguidos-prisao-preventiva
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/socrates-suspeitas-corrupcao-na-octapharma-chegam-ao-brasil
http://www.ionline.pt/artigos/opiniao/editorial-luis-rosa-socrates-uma-oportunidade-regeneracao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-costa-vai-excluir-socraticos-da-nova-direccao-ps
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jose-socrates-ficou-na-prisao-evora
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/vera-jardim-considera-detencao-socrates-embaraco-ps
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/parlamento-deputados-dos-sete-oficios
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministerio-da-saude-esconde-ha-meses-informacao-essencial
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/poluicao-ar-da-industria-abaixo-da-media-europeia-afecta-saude-economia
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/submarinos-pequena-revisao-arpao-custa-mais-55-milhoes
http://expresso.sapo.pt/preventiva-de-socrates-pode-durar-ate-marco-de-2018=f899669
http://expresso.sapo.pt/mario-soares-condena-anormal-aparato-que-envolveu-a-detencao-de-socrates=f899699
http://expresso.sapo.pt/pinto-monteiro-almoco-com-socrates-foi-inocente-falamos-de-viagens-ele-tinha-um-livro-para-me-oferecer=f899647
http://expresso.sapo.pt/juncker-se-querem-que-eu-saia-digam-no-que-eu-vou-embora=f899630
http://expresso.sapo.pt/farmacias-consultorios-e-distribuidoras-alvo-de-buscas-da-pj=f899621
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Apax e Bain escolhem Barclays para assessorar compra da PT Portugal 

- Mercados em Zoom: BCE mantém ânimo nas acções e pressão nos juros soberanos 

- PJ já realizou sete operações de combate à fraude no SNS este ano 

 

Notícias ao Minuto 
- Estimativa OCDE continua a prever menos crescimento e mais défice 

- Coação Detenção inédita leva Sócrates para cadeia especial 

- Dívida Juros a 5 e 10 anos negoceiam em mínimos de mais de 10 anos 

- PS Prisão de Sócrates é "injusta" e "injustificada" 

- Fisco Penhoras chegam às 200 por dia desde início do ano 

 

Observador 

- Lei chumbada forçaria Sócrates a justificar gastos 

- O que já se sabe (e falta saber) do caso Sócrates 

- Jardim, o caso Sócrates e os Direitos Humanos 

- Amigo de Sócrates ganhou contratos de 1,7 milhões 

- Maioria: Antecipação de eleições já não é má ideia 

- OE2015: Oposição só consegue aprovar meia proposta 

- Trabalhadores da AR mantêm direitos especiais 

- O cante alentejano pode ser da Humanidade 
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http://economico.sapo.pt/noticias/apax-e-bain-escolhem-barclays-para-assessorar-compra-da-pt-portugal_206756.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-bce-mantem-animo-nas-accoes-e-pressao-nos-juros-soberanos_206785.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pj-ja-realizou-sete-operacoes-de-combate-a-fraude-no-sns-este-ano_206766.html
http://observador.pt/2014/11/25/lei-enriquecimento-ilicito-obrigaria-socrates-e-carlos-silva-justificar-gastos/
http://observador.pt/2014/11/24/o-que-ja-se-sabe-sobre-o-caso-socrates-e-o-muito-que-falta-saber/
http://observador.pt/2014/11/25/mediatizacao-caso-socrates-reflete-situacao-preocupante-dos-direitos-humanos-em-portugal/
http://observador.pt/2014/11/24/empresa-de-carlos-santos-silva-ganhou-contratos-com-o-estado-valor-de-17-milhoes-entre-2009-e-2011/
http://observador.pt/2014/11/24/criticar-o-socratismo-e-nao-socrates/
http://observador.pt/2014/11/24/oe2015-maioria-deixa-passar-meia-proposta-da-oposicao-em-quase-470/
http://observador.pt/2014/11/24/partidos-impedem-pela-quarta-vez-revogacao-estatuto-dos-funcionarios-parlamentares/
http://observador.pt/2014/11/24/o-cante-alentejano-pode-ser-da-humanidade/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/311464/ocde-continua-a-prever-menos-crescimento-e-mais-defice
http://www.noticiasaominuto.com/pais/311415/detencao-inedita-leva-socrates-para-cadeia-especial
http://www.noticiasaominuto.com/economia/311444/juros-a-5-e-10-anos-negoceiam-em-minimos-de-mais-de-10-anos
http://www.noticiasaominuto.com/politica/311450/prisao-de-socrates-e-injusta-e-injustificada
http://www.noticiasaominuto.com/economia/311435/penhoras-chegam-as-200-por-dia-desde-inicio-do-ano
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 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  

 

- Mensagem do Capitão de Mar-e-Guerra Almeida Moura 

- Mensagem do Coronel Vargas Cardoso 

- Mensagem do Capitão-de-Fragata Serafim Pinheiro 

- Intervenção de um dos Vice-Presidentes da Associação Nacional de Sargentos (ANS) –  

Gouveia Pereira 
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http://www.aofa.pt/documentos/conferenciasdebates/33_0050.pdf
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As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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://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/1125/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



