
Noticias    

Diário de Noticias  

- Casa de Sócrates em Paris está em nome do amigo Carlos Santos Silva  

- Internos da Amadora recusam fazer mais de 12 horas de urgência  

- Lisboa foi distrito mais afetado pelo mau tempo a nível nacional  

 

Correio da Manhã 

- OE2015: Bruxelas alerta que Portugal está em "risco de incumprimento" do défice 

- Passos quer mais 4 anos de Governo 

- Cante: Alentejo festeja património 

 

Jornal de Noticias 

- Bruxelas diz que são precisas mais medidas para cumprir défice  

- Cante Alentejano também é para jovens 

- As ligações da teia do caso BES 

- Passos Coelho não afasta aumento de impostos  

 

Público 

- Bruxelas pede a Portugal que tome mais medidas para garantir défice abaixo de 3% 

- Ministério Público junta esforços raros para investigar colapso do BES  

- O cante do Alentejo já é património mundial e UNESCO chamou-lhe "exemplar" 

- Passos considera que comissão de inquérito ao BES deve apontar para "má gestão" do  

banco 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4265271
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4265917
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4265797
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4265927
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4265489
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/2014_11_28_oe2015_bruxelas_alerta_que_portugal_esta_em_risco_de_incumprimento_do_defice.h
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_quer_nova_oportunidade.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cultura/detalhe/alentejo_poe_portugal_a_cantar_vitoria.html
http://www.jn.pt/live/Artesevida/default.aspx?content_id=4265313
http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=4265111
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-pede-a-portugal-que-tome-mais-medidas-para-garantir-defice-abaixo-de-3-1677741
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pj-faz-buscas-em-casas-escritorios-e-sede-do-bes-1677617
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-cante-do-alentejo-ja-e-patrimonio-mundial-1677527
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-considera-que-comissao-de-inquerito-ao-bes-deve-apontar-para-ma-gestao-do-banco-1677715
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- OE 2015. Bruxelas aprova orçamento, mas alerta Portugal para os riscos  

- Desemprego em Portugal sobe em Outubro para 13,4% 

- BES. Inquéritos às holdings do GES e à Eurofin na origem de 41 buscas  

- PS. António Costa chama independentes a discursar no congresso 

- Há 700 funcionários da Segurança Social a contar os seus últimos dias de trabalho  

- Passos admite voltar à criminalização do enriquecimento ilícito  

- Juros da dívida de Portugal a cair a cinco e 10 anos  

- Taxa de inflação na zona euro recua para 0,3% em Novembro  

- OE 2015. CE alerta sete países. França, Itália e Bélgica em maior risco  

- Henrique Neto. “Já esperava que Sócrates fosse preso”  

 

Expresso  

- Sócrates e Carlos Santos Silva cruzam-se pela terceira vez numa investigação 

 

Diário Económico  

- Função Pública: Serviços fazem listas para nova tabela salarial  

- Alteração fiscal torna fundos de investimento nacionais mais atractivos  

- Isabel dos Santos antecipa chegada ao mercado da OPA sobre PT SGPS  

- Adoptar o modelo alemão obrigaria a despedir metade dos professores  

- OE/15 arrisca violar as regras, mas tem luz verde de Bruxelas  
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Notícias ao Minuto  
- Brent Gasóleo e gasolina vão baixar na próxima semana  

- Sindicato Governo e parceiros vão discutir Fundo de Garantia Salarial  

- Foz Côa Museu do Côa recorda descoberta das gravuras rupestres  

- INE Volume de negócios no comércio a retalho desacelerou 

 

Observador 

- Costa arrisca-se a herdar dívida de 10 milhões 

- Sócrates já sabia que ia ser detido, diz advogado 

- Negócio suspeito só parou 9 dias após Bento entrar  

- Parecer de jurista validou prenda a Salgado 

- O nosso planeta é ainda mais surpreendente do que pensa 

- É portuguesa e diagnostica precocemente o cancro  

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://observador.pt/2014/11/28/costa-arrisca-se-herdar-10-milhoes-em-dividas-de-seguro/
http://observador.pt/2014/11/28/socrates-ja-sabia-que-ia-ser-detido-admite-o-seu-advogado/
http://observador.pt/2014/11/27/operacoes-suspeitas-pararam-mais-de-uma-semana-depois-de-vitor-bento-chegar-ao-bes/
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As Nossas Forças Armadas  

Marinha - NRP VIANA DO CASTELO EM NOVA AÇÃO DE SALVAMENTO NO MEDITERRÂNEO  

CENTRAL - COM VÍDEO 

Marinha - FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS APOIAM POPULAÇÃO DE CABO VERDE 

Força Aérea - Altas entidades militares visitam contingente português no Mali  

 

 

 

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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