
Noticias    

Diário de Noticias  

- "Até setembro o Tribunal Central de Investigação Criminal não tinha mais nenhum juiz"  

- Luís Montenegro quer que os deputados que votaram contra o Orçamento se demitam 

- 13 chefes de equipa de urgência demitem-se no Amadora-Sintra 

 

Correio da Manhã 

- Salgado alvo de buscas por crimes na gestão do BES  

- Acusações são "absurdas, injustas e infundamentadas"  

 

Jornal de Noticias 

- José Sócrates queixa-se de "humilhação gratuita" e promete "desmentir falsidades"  

- Cigarros eletrónicos são 10 vezes mais cancerígenos  

- A carta de Sócrates na íntegra 

- Primeira vacina contra o ébola testada com êxito  

 

Público 

- Sócrates ao PÚBLICO: “As imputações que me são dirigidas são absurdas, injustas e  

infundamentadas 

- Apenas 15% reconhecem a marca criada pelo Governo para distinguir os produtos  

nacionais 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4263405
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4262455
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4263046&dossier=Opera%E7%E3o%20Marqu%EAs
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4263420
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4263224
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4263508
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/buscas_a_salgado_e_a_sua_equipa_por_crimes_na_gestao_do_bes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/socrates_diz_que_acusacoes_sao_absurdas_injustas_e_infundamentadas.html
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4263087&dossier=Opera%E7%E3o%20Marqu%EAs
http://www.publico.pt/politica/noticia/as-imputacoes-que-me-sao-dirigidas-sao-absurdas-injustas-e-infundamentadas-1677597
http://www.publico.pt/politica/noticia/as-imputacoes-que-me-sao-dirigidas-sao-absurdas-injustas-e-infundamentadas-1677597


Ionline 

- MP ainda procura corruptores de José Sócrates  

- Justiça e media. "Vamos todos estatelar-nos contra uma parede" 

- Banco de Portugal apanha mais banqueiros e multa-os em três milhões de euros  

- Rússia desafia NATO e instala mísseis de cruzeiro na Crimeia  

- Sócrates e justiça: uma guerra que vem desde o dia zero do governo  

- Amadora-Sintra. "Quebra" de segurança e qualidade causa nova demissão 

- Bagão Félix. “Tratado Orçamental foi criado para não ser cumprido”  

 

Expresso  

- Sócrates reage. "Vou desmentir as falsidades e responsabilizar os que as engendraram"  

- Juros da dívida em novo mínimo histórico 

- BES. Governador do Banco de Portugal cercado  

- Semapa na corrida para comprar a PT Portugal  

- Proposta para a Madeira deixar de ser "um problema para Portugal"  
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico  

- Petróleo renova mínimos de quatro anos e já vale menos de 76 dólares  

- FMI estima que 20,4% dos trabalhadores estão desperdiçados  

- Proença de Carvalho: Carlos Alexandre é "o super juiz dos tablóides"  

- Segurança Social tem 14 milhões para adquirir serviços postais e multibanco  

- Portugal Bruxelas devolve 13 milhões a agricultores 

- Socialistas abstêm-se na votação das reformas do IRS e dos impostos verdes  

 

Notícias ao Minuto  
- BPN Ex-ministro de Cavaco ganhou mais de 80 milhões ilegais  

- Bolsa CTT avançam mais de 4% e lideram ganhos no PSI20  

- UNESCO Cante alentejano já é Património Cultural Imaterial da Humanidade  

- Marinha Duas barras marítimas fechadas e três condicionadas  

- PS Costa: Do caminho para a pacificação até 'à bomba Sócrates'  

- Internet Milhares de portugueses inscritos em portal angolano de emprego 

- Ligação aérea Voos vão ligar Bragança a Portimão em 2015 

- Negócios As empresas que mais beneficiaram na 'era Sócrates'  
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/312541/duas-barras-maritimas-fechadas-e-tres-condicionadas
http://www.noticiasaominuto.com/politica/312582/costa-do-caminho-para-a-pacificacao-ate-a-bomba-socrates
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 Observador 

- Os vários passos do processo de Sócrates 

- Sócrates está indiciado por sete tipos de crime 

- Os bancos vão ter de reforçar a dieta de custos 

- Venda da PT Portugal tem de passar em assembleia geral  

- Audições de Salgado e Ricciardi adiadas  

- Idoneidade de Salgado. PSD quer ouvir Carlos Costa 

- Partidos acusam Costa de faltar à verdade 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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As Nossas Forças Armadas  

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

Força Aérea - Militar da Força Aérea em curso internacional de defesa química  

Força Aérea - Inicia Curso de Promoção a Sargento-Chefe 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO - MILITARES PORTUGUESES  

REALIZAM EXERCÍCIO SILVER SABER 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – Abertura Solene do Ano Letivo 2014/2015  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NRP VIANA DO CASTELO EM AÇÃO DE  

SALVAMENTO NO MEDITERRÂNEO CENTRAL (ATUALIZAÇÃO)  

 

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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