
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos já perdeu 32 governantes. Descubra onde estão 

- Podemos é o primeiro em Espanha, o líder já anda com escolta policial 

- Taxa sobre sacos vai criar falências e desemprego 

- Cavaco Silva condecora hoje Durão Barroso por serviços "de extraordinária relevância" 

- Concursos de 2015 vão começar a ser discutidos "brevemente" 

- Proibição de falar português na escola preocupa comunidade no Luxemburgo 

 

Correio da Manhã 

- Costa alentejana na mira da Galp 

- Altice oferece 7 mil milhões de euros pela PT 

 

Jornal de Noticias 

- Sete distritos sob aviso laranja devido à chuva 

- Azeredo Lopes - Vêm aí os russos! 

- Pedro Ivo Carvalho - Reféns no Portugal de ontem 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4216097
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4215971
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4216186&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4216464
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4215989
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4215376
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/costa_alentejana_na_mira_da_galp.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/altice_oferece_7_mil_milhoes_de_euros_pela_pt.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4216497
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4214814&opiniao=Azeredo+Lopes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4214813&opiniao=Pedro+Ivo+Carvalho


Público 

- Mais de 70% dos jovens portugueses com sinais de dependência da Internet 

- Altice oferece 7 mil milhões pela PT Portugal 

- Gasolina sobe um cêntimo, depois da forte descida há duas semanas 

- Merkel avisa Cameron que se aproxima de "ponto de não retorno" em relação à EU 

- A vida desde 1820 

 - “O Presidente é parcial com o Governo e não acrescenta nada ao sistema” 

- Marcelo: Passos “apalpa o pulso” a Portas, Portas “dá-se como não apalpado” 

- Para o planeta não aquecer de mais, é preciso parar já as emissões de CO2 

- Pacheco Pereira – As libélulas e o estado da nação 

 

Ionline 

- Luxemburgo. Creches e escolas castigam crianças por falarem português 

- Luz. Saiba se compensa mudar para o novo mercado liberalizado 

- Galp enfrenta governo. Combustíveis vão aumentar 5,75 cêntimos em média 

- Subsídio de desemprego está 40 euros abaixo do salário mínimo 

- Portugal entre os dez países da Europa com pior classificação na Educação 

- Taxa Euribor cai a três, nove e 12 meses 
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http://www.ionline.pt/artigos/mundo/luxemburgo-creches-escolas-castigam-criancas-falarem-portugues
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/luz-saiba-se-compensa-mudar-novo-mercado-liberalizado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/galp-enfrenta-governo-combustiveis-vao-aumentar-575-centimos-media
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/subsidio-desemprego-esta-40-euros-abaixo-salario-minimo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portugal-entre-os-dez-paises-da-europa-pior-classificacao-na-educacao
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/taxa-euribor-cai-tres-nove-12-meses
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/quase-tres-quartos-dos-jovens-portugueses-apresentam-sinais-de-dependencia-da-internet-1674907
http://www.publico.pt/economia/noticia/altice-oferece-7-mil-milhoes-pela-pt-portugal-1674963
http://www.publico.pt/economia/noticia/gasolina-sobe-um-centimo-depois-da-forte-descida-ha-duas-semanas-1674973
http://www.publico.pt/mundo/noticia/merkel-avisa-cameron-de-que-se-aproxima-de-ponto-de-nao-retorno-em-relacao-a-ue-1674957
http://publico.pt/multimedia/infografia/a-vida-desde-1820
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-presidente-e-parcial-com-o-governo-e-nao-acrescenta-nada-ao-sistema-1674922
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-passos-apalpa-o-pulso-a-portas-portas-dase-como-nao-apalpado-1674956
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-passos-apalpa-o-pulso-a-portas-portas-dase-como-nao-apalpado-1674956
http://www.publico.pt/politica/noticia/as-libelulas-e-o-estado-da-nacao-1674801
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Sindicato denuncia falta de guardas prisionais e má gestão em Leiria 

- Merkel avisa Cameron para não insistir em alterar as regras da imigração 

- Combustíveis fósseis devem ser substituídos até 2100 

- Empresários continuam a preferir Portugal para sediar as suas empresas 

- Empresários preferem descida de IVA ao IRC 

- Alberto João Jardim acusa Portugal de tratar a Madeira como "uma colónia" 

- Força Aérea publica novas fotos das interceções aos bombardeiros russos 

- Só 22% das empresas ganharam com a descida do IRC 

- Pedro Santos Guerreiro - O Banco está sólido 

 

Diário Económico 

- Governo e ‘troika’ em desacordo sobre défice de 2015 

- Canadá tem cem mil ofertas de emprego 

- Crédito da casa a seis meses sente maior alívio de prestação 

- Fundo para pagar despedimentos já devolveu 750 mil euros às empresas 

- Autarquias dizem que OE é uma intrusão na autonomia dos municípios 

- ‘Faz-te forward’ e arranja um emprego 

- Paulo Macedo quer acordo com farmacêuticas antes da votação do OE/15 

- Repor salários na íntegra em 2016 reduz margem para baixar impostos 

- Empresas têm de contratar um em cada três estagiários 
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http://expresso.sapo.pt/combustiveis-fosseis-devem-ser-substituidos-ate-2100=f896356
http://expresso.sapo.pt/empresarios-preferem-descida-de-iva-ao-irc=f896118
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-e-troika-em-desacordo-sobre-defice-de-2015_205148.html
http://economico.sapo.pt/noticias/canada-tem-cem-mil-ofertas-de-emprego_205159.html
http://economico.sapo.pt/noticias/credito-da-casa-a-seis-meses-sente-maior-alivio-de-prestacao_205132.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fundo-para-pagar-despedimentos-ja-devolveu-750-mil-euros-as-empresas_205131.html
http://economico.sapo.pt/noticias/autarquias-dizem-que-oe-e-uma-intrusao-na-autonomia-dos-municipios_205182.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fazte-forward-e-arranja-um-emprego_205164.html
http://economico.sapo.pt/noticias/paulo-macedo-quer-acordo-com-farmaceuticas-antes-da-votacao-do-oe15_205128.html
http://economico.sapo.pt/noticias/repor-salarios-na-integra-em-2016-reduz-margem-para-baixar-impostos_205119.html
http://economico.sapo.pt/noticias/empresas-tem-de-contratar-um-em-cada-tres-estagiarios_205163.html
http://expresso.sapo.pt/sindicato-denuncia-falta-de-guardas-prisionais-e-ma-gestao-em-leiria=f896391
http://expresso.sapo.pt/merkel-avisa-cameron-para-nao-insistir-em-alterar-as-regras-da-imigracao=f896354
http://expresso.sapo.pt/empresarios-continuam-a-preferir-portugal-para-sediar-as-suas-empresas=f896121
http://expresso.sapo.pt/alberto-joao-jardim-acusa-portugal-de-tratar-a-madeira-como-uma-colonia=f896344
http://expresso.sapo.pt/forca-aerea-publica-novas-fotos-das-intercecoes-aos-bombardeiros-russos=f896291
http://expresso.sapo.pt/so-22-das-empresas-ganharam-com-a-descida-do-irc=f896107
www.aofa.pt/rimp/O_Banco_esta_Solido.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Notícias ao Minuto 

- Comissão Europeia Bruxelas aprova venda da Tranquilidade ao Apollo 

- PCP Jerónimo diz que "o desemprego não é o que o Governo diz" 

- Câmara Esposende abdica de 1,3 milhões para ajudar empresas e famílias 

- Índice Ações da PT disparam mais de 7% e puxam por ganhos no PSI20 

- Educação Para evitar erros, Crato já prepara concurso de docentes para 2015 

 

Observador 

- PS quer Governo a procurar alternativas à Altice 

- Altice oferece 7.025 milhões de euros pelos ativos da PT Portugal 

- Governo não está a convencer a troika do défice para 2015 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão de Mar-e-Guerra Miguel Judas - "Portugal na Europa - Até Hoje" 
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http://observador.pt/2014/11/03/ps-diz-que-governo-nao-se-pode-demitir-e-deve-procurar-alternativas-se-necessario/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/300407/bruxelas-aprova-venda-da-tranquilidade-ao-apollo
http://www.noticiasaominuto.com/politica/300391/jeronimo-diz-que-o-desemprego-nao-e-o-que-o-governo-diz
http://www.noticiasaominuto.com/economia/300369/esposende-abdica-de-1-3-milhoes-para-ajudar-empresas-e-familias
http://www.noticiasaominuto.com/economia/300343/acoes-da-pt-disparam-mais-de-7-e-puxam-por-ganhos-no-psi20
http://www.noticiasaominuto.com/pais/300312/para-evitar-erros-crato-ja-prepara-concurso-de-docentes-para-2015
http://observador.pt/2014/11/03/altice-oferece-7-025-milhoes-de-euros-pelos-ativos-da-pt-portugal/
http://observador.pt/2014/11/03/governo-nao-consegue-convencer-troika-defice-para-2015/
http://www.aofa.pt/artigos/Miguel_Judas_Portugal_na_Europa.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - CERIMÓNIAS EVOCATIVAS DO CENTENÁRIO DA I GUERRA MUNDIAL 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - MEDAL PARADE DO 8º CONTINGENTE  

NACIONAL NO AFEGANISTÃO 

 

 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/CERIM%C3%93NIASEVOCATIVASDOCENTEN%C3%81RIODAIGUERRAMUNDIAL.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/751
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/1103/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



