
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal chumbava em testes de stress tão duros como os da banca 

- Adriano Moreira - Os direitos das crianças 

 

Correio da Manhã 

- 35 mil alunos ainda sem professores 

- Funeral de herói (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Army Race, um mergulho na vida militar 

- Reformados temem perder complemento (*) 

 

Público 

- Governo português enfrenta Alemanha e Comissão Europeia em defesa de acordo  

transatlântico 

- Livre ambiciona reforçar a esquerda sem coligação pré-eleitoral com PS 

- Recuo dos parceiros na questão do défice estrutural deixa Portugal mais exposto a críticas  

de Bruxelas 

- José Vítor Malheiros - Investigação continua entregue aos bichos 

- Passos Coelho recusou plano de revitalização para a base das Lajes 

 

 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/macro/interior.aspx?content_id=4206578&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4207086&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/35_mil_alunos_ainda_sem_professores.html
http://www.jn.pt/live/Programas/default.aspx?content_id=4206198&seccao=Corrida
http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-portugues-enfrenta-alemanha-e-comissao-europeia-em-defesa-de-acordo-transatlantico-1674441?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/livre-ambiciona-reforcar-a-esquerda-sem-coligacao-preeleitoral-com-ps-1674413
http://www.publico.pt/economia/noticia/recuo-dos-parceiros-deixa-portugal-mais-exposto-a-criticas-de-bruxelas-1674438
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/investigacao-continua-entregue-aos-bichos-1674394?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-coelho-recusou-plano-de-revitalizacao-para-a-base-das-lajes-1674382?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Ionline 

- Saiba como o Grupo Espírito Santo usou uma sociedade suíça para tirar 800 milhões de  

euros do BES 

- Semana da Poupança. Sobra sempre mês no final do salário 

- Rajoy pede perdão aos espanhóis por rede de corrupção do PP 

- Açores. Passos Coelho não quer ouvir falar de coligação com o CDS 

- Petrolíferas e ministro em guerra aberta por causa dos combustíveis 

- Pedro Braz Teixeira - O mistério GES/BES 

- Carlos Moreno - Crónica de um tempo outonal! 

 

Expresso 

- Deco organiza primeira negociação coletiva para compra de combustíveis 

- PCP quer saber "exata situação" de governantes com aplicações no GES 

- Citius: o problema já não é informático. É constitucional 

 

Diário Económico 

- Fisco vende hoje casa de família por dívida de 1.900 euros 

- "Não passámos a fase de fractura" 

- Tekever aposta em inovação para Espaço e Defesa 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fisco-vende-hoje-casa-de-familia-por-divida-de-1900-euros_204786.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nao-passamos-a-fase-de-fractura_204807.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tekever-aposta-em-inovacao-para-espaco-e-defesa_204677.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/investigacao-i-saiba-onde-foram-800-milhoes-tirados-ao-bes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/semana-da-poupanca-sobra-sempre-mes-no-final-salario/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/rajoy-pede-perdao-aos-espanhois-rede-corrupcao-pp/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/acores-passos-coelho-nao-quer-ouvir-falar-coligacao-cds/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/petroliferas-ministro-guerra-aberta-causa-dos-combustiveis
http://www.ionline.pt/iopiniao/misterio-gesbes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/cronica-tempo-outonal/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/deco-organiza-primeira-negociacao-coletiva-para-compra-de-combustiveis=f895658
http://expresso.sapo.pt/pcp-quer-saber-exata-situacao-de-governantes-com-aplicacoes-no-ges=f895656
http://expresso.sapo.pt/citius-o-problema-ja-nao-e-informatico-e-constitucional=f895675
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Notícias ao Minuto 

- Urgências : Mortos sujeitos a triagem nas urgências com pulseira preta 

- PSD : Paulo Rangel destaca "serviço inestimável" de Durão Barroso 

- CDS : Nuno Melo diz que país beneficiou com Durão na Comissão 

- Marisa Matias : Barroso falhou e deixa União Europeia "muito mais desigual" 

- João Ferreira : Caiu o mito da importância de um português em Bruxelas 

- Aguiar Branco : Governo esforça-se por dar às Forças Armadas uma maior capacidade  

operacional 

- Reação : PCP quer "luta" contra ataque do Governo à Segurança Social 

 

Observador 

- Comissão admite medidas extra e multas aos países que não cumprirem Tratado  

Orçamental 

- Passos pressiona Portas com reforma do Estado 
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/297907/mortos-sujeitos-a-triagem-nas-urgencias-com-pulseira-preta
http://www.noticiasaominuto.com/politica/297899/paulo-rangel-destaca-servico-inestimavel-de-durao-barroso
http://www.noticiasaominuto.com/politica/297895/nuno-melo-diz-que-pais-beneficiou-com-durao-na-comissao
http://www.noticiasaominuto.com/politica/297894/barroso-falhou-e-deixa-uniao-europeia-muito-mais-desigual
http://www.noticiasaominuto.com/politica/297900/caiu-o-mito-da-importancia-de-um-portugues-em-bruxelas
http://www.noticiasaominuto.com/pais/297918/governo-esforca-se-pordar-as-forcas-armadas-uma-maior-capacidade-operacional
http://www.noticiasaominuto.com/economia/297771/pcp-quer-luta-contra-ataque-do-governo-a-seguranca-social
http://observador.pt/2014/10/29/comissao-admite-medidas-extra-e-multas-aos-paises-que-nao-cumprirem-tratado-orcamental/
http://observador.pt/2014/10/28/passos-pressiona-portas-com-reforma-do-estado/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Lançamento do Livro “Educar, Defender e Julgar” ocorrido na Biblioteca da Assembleia da  

República, no dia 28 de Outubro , do qual a AOFA é co-autora representando o Pilar  

Fundamental do Estado; A DEFESA 

 

- Intervenção do Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. António Filipe e do  

Presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, Dr. António Vicente 

 

- Intervenção do Presidente da Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), Coronel  

Manuel Pereira Cracel 

 

- Intervenção do Juiz conselheiro Mouraz Lopes, Presidente da Associação Sindical dos Juízes  

Portugueses (ASJP) 

 

- Intervenção do Dr. Rui Cardoso Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério  

Público (SMMP)  

 

- Intervenção do Professor Doutor Adriano Moreira, autor do Prefácio e que apresentou o livro 

 

 

 
 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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https://www.youtube.com/watch?v=n2vY-qUvYc0&list=PLlJ5fC8oWkHkbXt784YV4OjYx5ZzUwl8i&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=VsJZvbLF0-s&index=2&list=PLlJ5fC8oWkHkbXt784YV4OjYx5ZzUwl8i
https://www.youtube.com/watch?v=7_-1GqDvsJM&index=3&list=PLlJ5fC8oWkHkbXt784YV4OjYx5ZzUwl8i
https://www.youtube.com/watch?v=AdwgCfPdS2k&index=4&list=PLlJ5fC8oWkHkbXt784YV4OjYx5ZzUwl8i
https://www.youtube.com/watch?v=QHIHiZ1-lLI&index=5&list=PLlJ5fC8oWkHkbXt784YV4OjYx5ZzUwl8i
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DO EXÉRCITO 

Força Aérea - CEMFA visita Destacamento Português Baltic Air Policing 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PORTUGAL RECEBE MISSÃO OPEN SKIES  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA DA INICIATIVA 5+5 DEFESA  

REUNIDOS EM SEVILHA 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADOEX%C3%89RCITO%202014.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-710-cemfa-visita-destacamento-portugues-baltic-air-policing
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/749
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/750
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/1029/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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