
Noticias    

Diário de Noticias 

- Força Aérea disponível para transportar bebé prematura do Dubai 

 

Correio da Manhã 

- Merkel diz que Portugal tem demasiados licenciados 

- Nascimentos são metade de há 40 anos 

 

Jornal de Noticias 

- Nuno Crato garante que o Governo está a investir bem na Educação 

- Governo reduz 697 postos de trabalho na Segurança Social 

 

Público 

- Justiça portuguesa unida faz frente a Governo de Timor 

- Portas discursa contra uma “Constituição socializante” e pede votos para o CDS 

- Unitel diz que perdeu confiança na accionista PT e pondera "opções legais" 

- Portugal entre os países que estão mais longe de cumprir o Tratado Orçamental 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4220041&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/merkel_diz_que_portugal_tem_demasiados_licenciados.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/nascimentos_sao_metade_de_ha_40_anos.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=4220569&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4219644&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/joana-marques-vidal-quer-ouvir-magistrados-expulsos-de-timor-1675149?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/portas-discursa-contra-uma-constituicao-socializante-e-pede-votos-para-o-cds-1675206
http://www.publico.pt/economia/noticia/cmvm-proibe-venda-a-descoberto-de-accoes-da-pt-1675168?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-nao-acredita-na-previsao-de-defice-do-governo-para-2015-1675083?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- BES. Banco de Portugal apresenta queixa na justiça contra Ricardo Salgado 

- José Gomes Ferreira "Continuamos a pagar muito a lóbis que nos escravizam" 

- Obama usa veto no Conselho de Segurança para pressionar Israel 

- Ministro da Defesa visita hoje força nacional destacada em missão da NATO na Lituânia 

- Conselho Económico e Social arrasa orçamento para 2015 

- Luís Gonçalves da Silva - Tudo na mesma 

 

Expresso 

- Entidade auditora do FMI diz que foi errada a defesa da austeridade 

- Banco Postal vai finalmente arrancar 

- Portugal : Em cinco anos, 120 mil pessoas entraram em risco de pobreza ou exclusão social 

 

Diário Económico 

- Governo promete abrir concursos do novo QREN já este mês 

 

Notícias ao Minuto 

- Previsões : Quanto custa "ponto de honra" de Passos? Fraude Fiscal ditará 

- Governo : Poiares Maduro continua à procura de presidente para a Lusa 

- Operação : Em véspera de Todos os Santos, Fisco vai multar aos cemitérios 

- Zonas remotas : Açores vão usar novas tecnologias na fiscalização do mar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-promete-abrir-concursos-do-novo-qren-ja-este-mes_205336.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bes-banco-portugal-apresenta-queixa-na-justica-contra-ricardo-salgado-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/jose-gomes-ferreira-continuamos-pagar-muito-lobis-nos-escravizam/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/obama-usa-veto-no-conselho-seguranca-pressionar-israel/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministro-da-defesa-visita-hoje-forca-nacional-destacada-missao-da-nato-na-lituania
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conselho-economico-social-arrasa-orcamento-2015
http://www.ionline.pt/iopiniao/tudo-na-mesma
http://expresso.sapo.pt/entidade-auditora-do-fmi-diz-que-foi-errada-a-defesa-da-austeridade=f896675
http://expresso.sapo.pt/banco-postal-vai-finalmente-arrancar=f896644
http://expresso.sapo.pt/em-cinco-anos-120-mil-pessoas-entraram-em-risco-de-pobreza-ou-exclusao-social=f896653
http://www.noticiasaominuto.com/economia/301493/quanto-custa-ponto-de-honra-de-passos-fraude-fiscal-ditara
http://www.noticiasaominuto.com/pais/301358/poiares-maduro-continua-a-procura-de-presidente-para-a-lusa
http://www.noticiasaominuto.com/economia/299953/em-vespera-de-todos-os-santos-fisco-vai-multar-aos-cemiterios
http://www.noticiasaominuto.com/pais/301255/acores-vao-usar-novas-tecnologias-na-fiscalizacao-do-mar
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Tribunal já tem três pedidos para anular divisão do BES em dois 

- Portugueses expulsos de Timor estavam a investigar oito ministros por corrupção 

- Governo poupa 40 milhões com sistemas de saúde das polícias 

- Apelo do FMI para combater a crise “longe de ser eficaz”, conclui Gabinete de Avaliação  

Independente do FMI 

- Parpública agrava perdas potenciais das empresas públicas com swaps 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Neto Simões – Agradecimento aos votos de Feliz Aniversário enviados  

pela AOFA 
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http://observador.pt/2014/11/04/tribunal-ja-tem-tres-pedidos-para-anular-divisao-bes-em-dois/
http://observador.pt/2014/11/05/portugueses-expulsos-de-timor-estavam-investigar-oito-ministros-por-corrupcao/
http://observador.pt/2014/11/05/governo-poupa-40-milhoes-com-sistemas-de-saude-das-policias/
http://observador.pt/2014/11/04/apelo-fmi-para-combater-crise-longe-de-ser-eficaz-conclui-gabinete-de-avaliacao-independente-fmi/
http://observador.pt/2014/11/04/parpublica-agrava-perdas-potenciais-das-empresas-publicas-com-swaps/
http://www.aofa.pt/rimp/Neto_Simoes_Aniversario.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - PATRULHA VIANA DO CASTELO NO CONTROLO DA IMIGRAÇÃO IRREGULAR NO  

SUL DE ITÁLIA 

Força Aérea - C-130 transportou roupas e brinquedos para o Mali 

Força Aérea - P3C CUP+ em exercício naval 

Força Aérea - Cerimónia de Compromisso do Código de Honra na Academia da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES ELOGIADOS POR  

COMANDANTE DA MISSÃO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PATRULHA VIANA DO CASTELO NO CONTROLO  

DA IMIGRAÇÃO IRREGULAR NO SUL DE ITÁLIA 

 

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 

05-11-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Patrulha-Viana-do-Castelo-no-controlo-da-imigracao-no-sul-de-Italia.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-717-c-130-transportou-roupas-e-brinquedos-para-o-mali
http://www.emfa.pt/www/noticia-714-p3c-cup-em-exercicio-naval
http://www.emfa.pt/www/noticia-715-cerimonia-de-compromisso-do-codigo-de-honra-na-academia-da-forca-aerea
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/753
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/752
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/1105/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



