
Noticias    

Diário de Noticias 

- Machete diz que só expôs "o que era conhecido pelos jornais" 

- 150 mil famílias não conseguem pagar o empréstimo da casa 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Ivo Carvalho - Com a cabeça fora do Citius 

 

Público 

- Polícia reintegrado não recebe salários de oito anos e ainda fica a dever 20 mil euros 

- EUA e China estabelecem acordo sem precedentes para a redução das emissões poluentes 

- PGR diz que instituto do Ministério da Justiça é que foi incapaz de adaptar o Citius ao novo  

mapa judiciário 

- Passos garante que “nem Governo nem Presidente da República serão óbice ao  

apuramento de responsabilidades na PT” 

- Declarações incendiárias aceleram a irresistível marcha para nova Intifada 

- Estados-membros podem recusar subsídios a cidadãos da UE sem trabalho 

- José Vítor Malheiros - As fraudes legais, a oligarquia legal e o primado da lei 
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Ionline 

- UE/EUA. A silenciosa revolução do Tratado Transatlântico 

- Tratado pode aumentar desemprego na Europa 

- Crédito malparado das famílias volta a subir em Setembro 

- Associação diz que nova lei vai fazer subir preços dos seguros 

- BBVA avança com despedimento de 177 trabalhadores e fecha 43 agências 

- Luís Osório - O diabo de Paula Teixeira da Cruz 

- António Cunha Vaz - Verdades e consequências 

 

Expresso 

- Banco de Portugal e CGD negam documentos aos deputados 

- Alexandre Abreu – Maltratado 

 

Diário Económico 

- Fundos Apax e Bain entram na corrida pela PT Portugal 

- Taxas dos depósitos a prazo em mínimos de quatro anos 

- Machete afirma que a crise “pode justificar certas restrições aos direitos fundamentais” 

 

Notícias ao Minuto 

- Face Oculta : Escutas com Sócrates podem salvar Vara da cadeia 

- IRS : Paga pensões de alimentos? Fique a saber que vai haver mudanças 
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Observador 

- Primeira vez que uma sonda pousa na superfície de um cometa 

- As legislativas serão em outubro. E o que muda? 

- Cavaco dará posse a um governo minoritário 

 

Jornal dos Açores 9 

- Chefe de Estado-Maior da Força Aérea alerta para riscos da redução de meios 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

As Associações Profissionais de Militares em Audição Pública com a Eurodeputada Ana Gomes  

(Subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu), no dia 10 de Novembro no  

Centro Europeu Jean Monet 

 

- Intervenção Inicial da Eurodeputada Ana Gomes 
 

- Intervenção Inicial do Sargento-Mor Lima Coelho, presidente da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS) 
 

- Intervenção Inicial do Coronel Manuel Pereira Cracel, Presidente da Associação de Oficiais  

das Forças Armadas (AOFA) 
 

- Intervenção Inicial do Cabo Luís Reis, Presidente da Associação de Praças (AP)  
 

- Contra-Almirante Manuel Martins Guerreiro intervém no debate 
 

- Segunda Intervenção da Eurodeputada Ana Gomes  
 

- Intervenção da Eurodeputada Ana Gomes e segunda intervenção do Coronel Manuel Pereira  

Cracel (AOFA) 
 

- Comentários finais Eurodeputada Ana Gomes e segundas intervenções do Sargento-Mor 

Lima Coelho (ANS) e Cabo Luís Reis (AP)  

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

 

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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