
Noticias    

Diário de Noticias 

- Embaixador angolano acusa "forças do mal" de Portugal de "denegrir" Angola 

- Fernanda Câncio - Deixem-se de histerias 

- Bruxelas: Portugal "tem margem razoável para aumentar impostos" 

 

Jornal de Noticias 

- Deco diz que banca agradece manutenção de comissões a PSD e CDS 

- PSD e CDS-PP acreditam que portugueses vão saber reconhecer o esforço do Governo 

- Jorge Fiel - O Orçamento contado às crianças 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - As regiões na "armadilha constitucional" 

 

Público 

- Líderes europeus chegam a acordo sobre combate às alterações climáticas 

- Na Amadora, a BD salta para o ecrã e a tradição do papel ainda é o que era 

- Audições públicas para avaliar a dívida aprovadas por unanimidade 

 

Ionline 

- BES. Salgado quis usar Barroso para influenciar Cavaco e Passos 

- Évora. GNR pune quem não passa número mínimo de multas 

- "O Paulo, por ele, ia sozinho". A coligação treme mas não cairá 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4198921&seccao=%C1frica
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4198450&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4197244&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4198812
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4199053
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4198481&opiniao=Jorge%20Fiel
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4198480&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/mundo/noticia/lideres-europeus-chegam-a-acordo-sobre-combate-as-alteracoes-climaticas-1673971
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-futuro-da-bd-e-agora-e-na-amadora-1673913
http://www.publico.pt/politica/noticia/audicoes-publicas-para-avaliar-a-divida-aprovadas-por-unanimidade-1673952
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bes-salgado-quis-usar-barroso-influenciar-cavaco-passos-0
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/evora-gnr-pune-quem-nao-passa-numero-minimo-multas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paulo-ele-ia-sozinho-coligacao-treme-nao-caira/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Regime vai depor no caso BES. Saiba quem são e o que fazem os 108 nomeados 

 

Diário Económico 

- Barroso em colisão com Itália no seu último Conselho Europeu 

- Ferreira Leite acusa Finanças de falta de "justiça fiscal" 

- Banca receosa com controlo do BCE 

- PS não se compromete com reestruturação da dívida 

 

Notícias ao Minuto 

- OE2015 : Seria "extremamente difícil" reduzir mais a despesa 

- Impostos : Já percebeu como fica o seu bolso para o ano? Perca um minuto 

- PSD/CDS : Jornadas parlamentares têm tema tabu para a coligação: A coligação 

 

Observador 

- Carlos Tavares: Em Portugal, “as penas são ligeiras, se é que há algumas” 

- Maria Luís elogia “orçamento da recuperação” e da “esperança” 

- Governo italiano publicou carta “estritamente confidencial” de Bruxelas 

- Matteo Renzi ameaça revelar despesas da Comissão. “Seria bem divertido” 

- Hora de inverno a partir de domingo, com relógios a atrasarem uma hora 
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http://economico.sapo.pt/noticias/barroso-em-colisao-com-italia-no-seu-ultimo-conselho-europeu_204469.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ferreira-leite-acusa-financas-de-falta-de-justica-fiscal_204477.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banca-receosa-com-controlo-do-bce_204461.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-nao-se-compromete-com-reestruturacao-da-divida_204438.html
http://expresso.sapo.pt/regime-vai-depor-no-caso-bes-saiba-quem-sao-e-o-que-fazem-os-108-nomeados=f895115
http://www.noticiasaominuto.com/economia/295611/seria-extremamente-dificil-reduzir-mais-a-despesa
http://www.noticiasaominuto.com/economia/295543/ja-percebeu-como-fica-o-seu-bolso-para-o-ano-perca-um-minuto
http://www.noticiasaominuto.com/politica/295585/jornadas-parlamentares-tem-tema-tabu-para-a-coligacao-a-coligacao
http://observador.pt/2014/10/24/carlos-tavares-em-portugal-penas-sao-ligeiras-se-e-que-ha-algumas/
http://observador.pt/2014/10/24/maria-luis-elogia-orcamento-da-recuperacao-e-aponta-o-dedo-ao-passado/
http://observador.pt/2014/10/24/governo-italiano-publicou-carta-estritamente-confidencial-de-bruxelas/
http://observador.pt/2014/10/24/matteo-renzi-ameaca-revelar-despesas-da-comissao-seria-bem-divertido/
http://observador.pt/2014/10/24/hora-de-inverno-partir-de-domingo-com-relogios-atrasarem-uma-hora/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Sábado  

- Gabriel Espírito Santo (1935-2014) (*) 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão de Mar-e-Guerra Miguel Judas - "Um País em Estado de Coma" 

- Visita Guiada ao Museu Militar - A 1ª Grande Guerra contada pelo Cor Luís Albuquerque,  

Director do Museu Militar (Vídeo) 

- Tenente-Coronel Vasco Rocheta (ADFA) – “Saúde Militar! Que Futuro?” Uma perspectiva  

sobre o Seminário levado a efeito pela AOFA 
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http://www.aofa.pt/artigos/Miguel_Judas_Um_Pais_em_Estado_de_Coma.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=lJAqxR9-NMo
http://www.aofa.pt/artigos/Vasco_Rocheta_Saude_Militar.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ENCALHE DO VELEIRO PAFOU NA PRAIA DE CARCAVELOS 

Exército - FIM DOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA FRONTEIRA LUSO-ESPANHOLA 

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

Força Aérea - Esquadra 751 resgata dois doentes em navios 

 

 

 

 

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/Encalhe-do-veleiro-PAFOU-na-praia-de-Carcavelos.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/FIMDOSTRABALHOSDEMANUTEN%C3%87%C3%83ODAFRONTEIRALUSO-ESPANHOLA.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-703-forca-nacional-na-lituania-perto-das-200-horas-de-voo
http://www.emfa.pt/www/noticia-706-esquadra-751-resgata-dois-doentes-em-navios
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/1024/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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