
Noticias    

Diário de Noticias 

- Porque é que o preço dos combustíveis não desce? 

- Adriano Moreira - Sobre a unidade europeia 

 

Correio da Manhã 

- Passos anuncia défice de 2,7% para 2015 

 

Jornal de Noticias 

- País tem mais 10 mil milionários 

 

Público 

- PSD incomodado com solução da sobretaxa, CDS resignado 

- Governo quer colocar 12 mil funcionários na mobilidade em 2014 e 2015 

- Nuno Crato garante que no próximo ano lectivo não haverá “experimentalismos” 

- Os documentos que podem explicar o fim do BES 
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http://www.dinheirovivo.pt/empresas/energia/interior.aspx?content_id=4180308&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4180148&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/passos_anuncia_defice_de_27_para_2015.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4180159
http://www.publico.pt/politica/noticia/psd-incomodado-com-solucao-da-sobretaxa-cds-resignado-1672920
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-quer-colocar-12-mil-funcionarios-na-mobilidade-em-2014-e-2015-1672860?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/nuno-crato-garante-no-proximo-ano-lectivo-nao-havera-experimentalismos-1672911
http://www.publico.pt/politica/noticia/os-documentos-que-podem-explicar-o-fim-do-bes-1672915
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- António Costa avança com reestruturação da dívida 

- PS avisa que orçamento para 2015 não condiciona futuro governo 

- Destruição de Gaza "não é descritível" e é "pior que a da última guerra" 

- Descer impostos? A "sorte" foi não ter que os subir, justifica o primeiro-ministro 

- Carlos Moreno - Orçamento base zero 

 

Expresso 

- O Citius está vivo. Lento, mas vivo 

- Bruxelas lembra que consolidação orçamental é para cumprir 

- Para o CDS-PP este é o "Orçamento mais amigo" dos últimos anos em termos fiscais 

- Revisão do défice evita aumento de impostos, realça PSD 

- Pires de Lima diz que privatização da TAP seria "uma vitória" 

- Alexandre Abreu - O mau exemplo 

 

Diário Económico 

- Saiba quais as principais alterações do Orçamento 

- Portugal cria 10.000 novos milionários por ano 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-cria-10000-novos-milionarios-por-ano_203714.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-costa-avanca-reestruturacao-da-divida-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-avisa-orcamento-2015-nao-condiciona-futuro-governo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/destruicao-gaza-nao-descritivel-pior-da-ultima-guerra/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/descer-impostos-sorte-foi-nao-ter-os-subir-justifica-primeiro-ministro/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/orcamento-base-zero/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/o-citius-esta-vivo-lento-mas-vivo=f893668
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-lembra-que-consolidacao-orcamental-e-para-cumprir=f893680
http://expresso.sapo.pt/para-o-cds-pp-este-e-o-orcamento-mais-amigo-dos-ultimos-anos-em-termos-fiscais=f893678
http://expresso.sapo.pt/revisao-do-defice-evita-aumento-de-impostos-realca-psd=f893675
http://expresso.sapo.pt/pires-de-lima-diz-que-privatizacao-da-tap-seria-uma-vitoria=f893635
http://expresso.sapo.pt/o-mau-exemplo=f893710
http://economico.sapo.pt/noticias/saiba-quais-as-principais-alteracoes-do-orcamento_203732.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Vítor Bento : Entrou no BdP e nunca de lá saiu, nem quando foi presidente do BES 

- OCDE : Eles trabalham menos 300 horas do que nós e ganham mais 7 mil euros 

- Governo : Portugal ainda avalia participação na coligação contra Estado Islâmico 

 

Observador 

- Bruxelas: Banco de Portugal avançou com resolução porque não encontrou comprador para  

o BES 

- Vítor Bento já voltou a trabalhar no Banco de Portugal 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/290644/entrou-no-bdp-e-nunca-de-la-saiu-nem-quando-foi-presidente-do-bes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/290623/eles-trabalham-menos-300-horas-do-que-nos-e-ganham-mais-7-mil-euros
http://www.noticiasaominuto.com/pais/290419/portugal-ainda-avalia-participacao-na-coligacao-contra-estado-islamico
http://observador.pt/2014/10/15/bruxelas-banco-de-portugal-avancou-com-resolucao-porque-nao-encontrou-comprador-para-o-bes/
http://observador.pt/2014/10/15/vitor-bento-ja-voltou-trabalhar-banco-de-portugal/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Seminário da Saúde Militar  

PAINEL 2 - "O IASFA – O Presente e Futuro da Assistência Social aos Beneficiários" 

- Intervenção 1 – “IASFA” - Coronel Duarte Trindade 

  

- Intervenção 2 – “ADFA” - Doutora Natércia Raposo 

 

- Intervenção 3 – “ASMIR” - Tenente-Coronel Ferreira da Mata 

 

PAINEL 3 - "A Saúde Operacional nas Forças Armadas" 

 

- Intervenção 1 – “A Saúde Operacional - Conceitos” - Major Paulo Campos 

  

- Intervenção 2 – “A Saúde Militar na Marinha” - Contra-Almirante Silvestre Romero 

 

- Intervenção 3 – “DS / Exército” – Coronel Penha Gonçalves 

 

- Intervenção 4 – “DS / Força Aérea” – Tenente-Coronel Regina Mateus 
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https://www.youtube.com/watch?v=3JbFgsXXyk8
https://www.youtube.com/watch?v=p1Dwuz_yU-Y
https://www.youtube.com/watch?v=7qu3LkWEHhk
https://www.youtube.com/watch?v=GyA-DI0403o
https://www.youtube.com/watch?v=VPrRlKoj8qs
https://www.youtube.com/watch?v=7qVswziWJqg
https://www.youtube.com/watch?v=p9iTsNe0P8s
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - LANÇAMENTO DAS CINZAS DO COMANDANTE ALPOIM CALVÃO AO MAR –  

CONVITE 

Exército - ABERTURA SOLENE DO ANO LETIVO NO INSTITUTO DOS PUPILOS DO  

EXÉRCITO  

Exército - CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DO EXMO. TENENTE-GENERAL ANTÓNIO NOÉ  

PEREIRA AGOSTINHO COMO VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO  

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Lancamento-das-cinzas-do-Comandante-Alpoim-Calvao-ao-mar-Convite.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTURASOLENEDOANOLETIVONOINSTITUTODOSPUPILOSDOEX%C3%89RCITO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CERIM%C3%93NIADETOMADADEPOSSEDOEXMOTENENTE-GENERALANT%C3%93NIONO%C3%89PEREIRAAGOSTINHOCOMOVICE-CHEFEDOESTADO-MAIORDOEX%C3%89RCITO.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/1015/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



