
Noticias    

Diário de Noticias 

- Bruxelas prevê défice de 3,3% em 2015, acima dos 2,7% do Governo 

- Governo de Timor-Leste ordena expulsão em 48 horas de magistrados portugueses 

- Timor-Leste diz que o país quer profissionais mais qualificados 

- JUSTIÇA : Inspetores da PJ negam acusações no 'caso Citius' 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco defende que Portugal "muito beneficiou" com Barroso 

- Chuva, frio e possível queda de neve nos próximos dias 

 

Jornal de Noticias 

- Número dois do Podemos diz que "linha que separa direita da esquerda esgotou-se" 

- Alberto Castro - De Costa a Costa 

 

Público 

- Bruxelas não acredita na previsão de défice do Governo para 2015 

- Cameron ignora aviso de Merkel de que se aproxima de "ponto de não retorno" em relação  

à UE 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4218536&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4216953&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4218435&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4217967
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cavaco_defende_que_portugal_muito_beneficiou_com_barroso.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/chuva_frio_e_possivel_queda_de_neve_nos_proximos_dias.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4217736&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4217959&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-nao-acredita-na-previsao-de-defice-do-governo-para-2015-1675083
http://www.publico.pt/mundo/noticia/merkel-avisa-cameron-de-que-se-aproxima-de-ponto-de-nao-retorno-em-relacao-a-ue-1674957?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Passos assume como "ponto de honra" tirar Portugal do défice excessivo 

- BES. Grupo de 120 investidores pede a tribunal que anule medida de resolução 

- Bagão, Freitas do Amaral, Louçã e Carvalho da Silva juntos em “apelo para resgatar a PT” 

- Bruxelas alerta para impactos do BES e eventuais ‘chumbos’ do TC no défice 

- António Cluny - O Estado e a corrupção 

- Nuno Ramos de Almeida - Há razões para não podermos? 

- Luís Menezes leitão - O governo de Portugal 

 

Expresso 

- MNE timorense garante que país "não tem nada contra Portugal" 

- Terror religioso está a aumentar 

 

Diário Económico 

- Saída do programa da compra de helicópteros custa 37 milhões 

- Um guia para perceber os fundos comunitários 

- Portugal “deplora” expulsão de portugueses em Timor 

- Autarquias criticam “intrusão directa” do Governo no poder local 

- Fiscalidade nos combustíveis disparou desde a liberalização do mercado 

- Estaleiros: Mais de 105 leilões e venda do Atlântida rendem 10,9 milhões de euros 
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http://economico.sapo.pt/noticias/saida-do-programa-da-compra-de-helicopteros-custa-37-milhoes_205258.html
http://economico.sapo.pt/noticias/um-guia-para-perceber-os-fundos-comunitarios_205248.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-deplora-expulsao-de-portugueses-em-timor_205241.html
http://economico.sapo.pt/noticias/autarquias-criticam-intrusao-directa-do-governo-no-poder-local_205225.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fiscalidade-nos-combustiveis-disparou-desde-a-liberalizacao-do-mercado_205222.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estaleiros-mais-de-105-leiloes-e-venda-do-atlantida-rendem-109-milhoes-de-euros_205215.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/passos-assume-ponto-honra-tirar-portugal-defice-excessivo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bes-grupo-120-investidores-pede-tribunal-anule-medida-resolucao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bagao-freitas-amaral-louca-carvalho-da-silva-juntos-apelo-resgatar-pt/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-alerta-impactos-bes-eventuais-chumbos-tc-no-defice
http://www.ionline.pt/iopiniao/estado-corrupcao/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/ha-razoes-nao-podermos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/governo-portugal
http://expresso.sapo.pt/mne-timorense-garante-que-pais-nao-tem-nada-contra-portugal=f896544
http://expresso.sapo.pt/terror-religioso-esta-a-aumentar=f896439
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Previsões : Ministra das Finanças mantém previsões do Orçamento para 2015 

- Eurostat : Um indicador de pobreza duplicou em 2013 em Portugal 

- Combustível : Metade do valor pago em cada litro de combustível vai para o Fisco 

- Almada : Mostra de Teatro vai ter dezanove peças de dezassete companhias 

 

Observador 

- Assessor do PR defende revisão constitucional para incluir “estado de necessidade  

financeira” 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/300963/ministra-das-financas-mantem-previsoes-do-orcamento-para-2015
http://www.noticiasaominuto.com/pais/300960/um-indicador-de-pobreza-duplicou-em-2013-em-portugal
http://www.noticiasaominuto.com/economia/300840/metade-do-valor-pago-em-cada-litro-de-combustivel-vai-para-o-fisco
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/300885/mostra-de-teatro-vai-ter-dezanove-pecas-de-dezassete-companhias
http://observador.pt/2014/11/04/assessor-do-pr-defende-revisao-constitucional-para-incluir-estado-de-necessidade-financeira/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO REGIMENTO DE INFANTARIA Nº 13 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DA LOGÍSTICA 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO PESSOAL DO EXÉRCITO 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DA LOGÍSTICA E DO CENTRO MILITAR DE ELETRÓNICA 

 

 

 

 

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/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDOREGIMENTODEINFANTARIAN%C2%BA13.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDALOG%C3%8DSTICA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDOPESSOALDOEX%C3%89RCITO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADALOG%C3%8DSTICAEDOCENTROMILITARDEELETR%C3%93NICA.aspx
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/1104/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



