
Noticias    

Diário de Noticias 

- CMVM proíbe vendas a descoberto de ações da PT 

- Mário Soares - A crise e Portugal 

- Pedro Marques Lopes - Notas orçamentais 

- Azulejos portugueses são um dos 12 tesouros da Europa, segundo o NYT 

- Exposição com cem obras de Júlio Pomar em Lisboa 

- Marinha mostrou "todo o empenho" ao homenagear Alpoim Calvão (*) 

- Última homenagem ao general Espírito Santo (*) 

 

Correio da Manhã 

- Duplo corte na Função Pública 

 

Jornal de Noticias 

- Paula Ferreira - Por ser verde não é menos imposto 

- Miguel Guedes - Passos in Wonderland 

- Rafael Barbosa - Os pobres e os ricos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4191542
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4191923&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4188700&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/faz/interior.aspx?content_id=4191208&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=4190798&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/duplo_corte_atinge_cerca_de_400_mil_na_funcao_publica.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4191900&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4191899&opiniao=Miguel%20Guedes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4190032&opiniao=Rafael%20Barbosa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Passos Coelho recusa eleições antecipadas pedidas por parceiros sociais 

- O professor que tinha ficado colocado em 75 escolas desta vez arrebatou 95 horários 

- Asas e barriga do KC-390 brasileiro têm a marca da engenharia portuguesa 

- Turquia cede o mínimo e insiste que os EUA estão a armar curdos “terroristas” 

- PT bateu mínimos históricos e vale menos de mil milhões de euros 

- Ana Benavente - Rigor mortis 

- BCE já está a passar à prática o seu plano para fugir à deflação 

- Cavaco Silva alerta para dura lição da I Guerra Mundial (*) 

Ionline 

- Maria Luis Albuquerque:"Não sei como pode haver impacto do caso BES previsto no OE  

2015" 

- Nuno Crato quis mesmo sair e Teixeira da Cruz diz que não sai mesmo 

- António Cluny - Direito e nobreza de espírito 

- Luís Osório - A triste história da PT 

 

Expresso 

- Redução do preço dos combustíveis é péssima notícia! 

- Durão Barroso despede-se da Europa 

- Portugal no Conselho de Direitos Humanos da ONU 

- Combustíveis descem menos que o petróleo 

- Impostos: todas as alterações desde que Passos chegou ao poder 

- Investigadores da PJ avançam para greve 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-coelho-recusa-eleicoes-antecipadas-pedidas-por-parceiros-sociais-1673560
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-professor-que-tinha-ficado-em-colocado-em-75-escolas-desta-vez-arrebatou-95-horarios-1673578?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/barriga-e-asas-do-novo-kc390-com-a-marca-da-engenharia-portuguesa-1673522?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/turquia-cede-o-minimo-e-insiste-que-os-eua-estao-a-armar-curdos-terroristas-1673551
http://www.publico.pt/economia/noticia/accoes-da-pt-caem-20-e-negoceiam-abaixo-de-1-euro-1673485
http://www.publico.pt/portugal/noticia/rigor-mortis-1673487
http://www.publico.pt/economia/noticia/bce-ja-comecou-a-passar-a-pratica-o-seu-plano-para-fugir-a-deflacao-1673502
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/maria-luis-albuquerque-nao-sei-pode-haver-impacto-caso-bes-previsto-no-oe-2015
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/nuno-crato-quis-mesmo-sair-teixeira-da-cruz-diz-nao-sai-mesmo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/direito-nobreza-espirito/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/triste-historia-da-pt/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/reducao-do-preco-dos-combustiveis-e-pessima-noticia=f894570
http://expresso.sapo.pt/durao-barroso-despede-se-da-europa=f894629
http://expresso.sapo.pt/portugal-no-conselho-de-direitos-humanos-da-onu=f894569
http://expresso.sapo.pt/combustiveis-descem-menos-que-o-petroleo=f894573
http://expresso.sapo.pt/impostos-todas-as-alteracoes-desde-que-passos-chegou-ao-poder=f894550
http://expresso.sapo.pt/investigadores-da-pj-avancam-para-greve=f894518
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Fisco, redução de processos e direitos dos contribuintes 

- O ‘bullying’ fiscal 

- Nunca pagámos tanto por tão pouco 

- Contra-reforma fiscal 

- Há previsões de redução de despesa pouco fiáveis no Orçamento, diz a UTAO 

- Acções da PT voltam a afundar 12% 

- Passos: país pode “perder muito” a debater dívida 

- Governo limita direito de recurso dos contribuintes aos tribunais 

- Passos contra eleições antecipadas salvo caso de “crise profunda” 

- Hospitais EPE não sobem salário mínimo para contratos de 35 horas 

Notícias ao Minuto 

- Negócio : Fusão entre PT e Oi já levou a derrocada bolsista de 70% 

- Fiscalista : "Famílias não vão pagar menos IRS no próximo ano" 

- Orçamento do Estado 2015 : Há 10 anos que não pagava tanto em impostos sobre o que  

consome 

 

Observador 

- Fundo da Segurança Social perde mais de 30 milhões na PT 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fisco-reducao-de-processos-e-direitos-dos-contribuintes_204201.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-bullying-fiscal_204202.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nunca-pagamos-tanto-por-tao-pouco_204152.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contrareforma-fiscal_204149.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ha-previsoes-de-reducao-de-despesa-pouco-fiaveis-no-orcamento-diz-a-utao_204211.html
http://economico.sapo.pt/noticias/accoes-da-pt-voltam-a-afundar-12_204205.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-pais-pode-perder-muito-a-debater-divida_204198.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-limita-direito-de-recurso-dos-contribuintes-aos-tribunais_204194.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-contra-eleicoes-antecipadas-salvo-caso-de-crise-profunda_204190.html
http://economico.sapo.pt/noticias/hospitais-epe-nao-sobem-salario-minimo-para-contratos-de-35-horas_204179.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/293717/fusao-entre-pt-e-oi-ja-levou-a-derrocada-bolsista-de-70
http://www.noticiasaominuto.com/economia/293812/familias-nao-vao-pagar-menos-irs-no-proximo-ano
http://www.noticiasaominuto.com/economia/293731/ha-10-anos-que-nao-pagava-tanto-em-impostos-sobre-o-que-consome
http://observador.pt/2014/10/20/fundo-da-seguranca-social-perde-mais-de-30-milhoes-na-pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

21-10-2014 

 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Seminário da Saúde Militar  

 

PAINEL 4 - "ADM – Gestão, Custos e Financiamentos" 

- Intervenção 1 – “ADM/IASFA” – Doutor António Coelho 

 

- Intervenção 2 – “ADSE” – Doutor Luís Santos Pires 

 

- Intervenção 3 – “GNR” – Coronel Nogueira Pelicano 

 
- Intervenção 4 – “PSP” – Superintendente Ferreira de Oliveira 

 
 

Conclusões do Seminário – Tenente-General Formeiro Monteiro 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKefCKO8x78
https://www.youtube.com/watch?v=VnTkVvzfHHA
https://www.youtube.com/watch?v=bOi5IUAHF18
https://www.youtube.com/watch?v=fr7xkIalmts&list=PLlJ5fC8oWkHmj5hLshLFZ2GwaZjZD1Qx5
https://www.youtube.com/watch?v=9QHOZv984H0&list=PLlJ5fC8oWkHmj5hLshLFZ2GwaZjZD1Qx5
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - SALVAMENTO DE PESCADOR LÚDICO NA PRAIA GIRIBETO - SINTRA 

Exército - ABERTURA SOLENE DO COLÉGIO MILITAR  

Exército - CONCLUSÃO DA FASE I DO PLANO FAUNOS - NORTE INTERIOR 

Exército - COLÓQUIO INTERNACIONAL "A GRANDE GUERRA UM SÉCULO DEPOIS" 

Força Aérea - Esquadra 504 "Linces" no apoio à população 

Força Aérea - Força Nacional na Lituânia perto das 200 horas de voo 

 

 

 

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 

21-10-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Salvamento-de-pescador-ludico-na-praia-Giribeto-Sintra.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTURASOLENEDOCOL%C3%89GIOMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONCLUS%C3%83ODAFASEIDOPLANOFAUNOS-NORTEINTERIOR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COL%C3%93QUIOINTERNACIONALAGRANDEGUERRAUMS%C3%89CULODEPOIS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-704-esquadra-504-quot-linces-quot-no-apoio-a-populacao
http://www.emfa.pt/www/noticia-703-forca-nacional-na-lituania-perto-das-200-horas-de-voo
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/1021/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 
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[Voltar ao Inicio] 


	António Cluny - Direito e nobreza de espírito
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