
Noticias    

Diário de Noticias 

- Estimativas da UTAO para o 2.º Semestre: Meta do défice exige "quase o dobro" da 

consolidação 

- AFLUÊNCIA ÀS PRAIAS : Autoridade Marítima alerta banhistas 

- Tarifa social: Se EDP colocar mais ações judiciais "paciência", diz Governo 

- ENTRE POLÍCIA E MANIFESTANTES : Confrontos junto a reunião do BCE em Nápoles 

- José Manuel Pureza - Só o salário é mínimo 

 

Correio da Manhã 

- Juízes criticam caos do Citius 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos -Segredos do resgate financeiro 

- Pedro Ivo Carvalho - A mordaça na boca do século XXI 

 

Público 

- Secretário de Estado das Florestas demite-se do cargo 

- Embargo russo desloca quase 3000 toneladas de produtos nacionais para ajuda alimentar 

- BCE arranca este mês com o programa de compra de dívida privada 

- O coração de Lisboa vai encher-se de música no sábado 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4158874&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4158445&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Energia/interior.aspx?content_id=4157946
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4158038&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4158655&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/ministra_recusa_divulgar_prazos.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4158567&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4158565&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.publico.pt/politica/noticia/secretario-de-estado-das-florestas-demitiuse-do-cargo-1671693
http://www.publico.pt/economia/noticia/embargo-russo-desloca-quase-3000-toneladas-de-produtos-nacionais-para-ajuda-alimentar-1671602
http://www.publico.pt/economia/noticia/bce-disposicao-de-recorrer-a-medidas-nao-convencionais-para-combater-deflacao-1671640
O cora��o de Lisboa vai encher-se de m�sica no s�bado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Tecnoforma. Contas da ONG não dizem como ou quanto Passos recebeu 

- Chineses. BESI e portos são as compras que se seguem 

- Cientista Português. Nuno Faria ajuda a desvendar a origem da pandemia do VIH 

- Governo "perde" dois secretários de Estado num mês e conta agora com 54 membros 

 

Expresso 

- Está a ver como é elegante lá de cima? Há um novo problema cá em baixo a pôr isto em  

causa 

- Mariana Mortágua - O dia em que ofenderam o país 

 

Diário Económico 

- Acções europeias recuperam de maior "sell off" em 15 meses 

- Ataque informático à JPMorgan expõe dados de 83 milhões de clientes 

- Actividade económica na zona euro em mínimos de um ano 

- BCE pode comprar até 11,2 mil milhões à banca nacional 

- Pacote Draghi é insuficiente para reavivar economia do euro 

- PS e PCP arrasam fusão da EP com a Refer 

 
 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://economico.sapo.pt/noticias/accoes-europeias-recuperam-de-maior-sell-off-em-15-meses_202899.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ataque-informatico-a-jpmorgan-expoe-dados-de-83-milhoes-de-clientes_202903.html
http://economico.sapo.pt/noticias/actividade-economica-na-zona-euro-em-minimos-de-um-ano_202904.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bce-pode-comprar-ate-112-mil-milhoes-a-banca-nacional_202882.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pacote-draghi-e-insuficiente-para-reavivar-economia-do-euro_202881.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-e-pcp-arrasam-fusao-da-ep-com-a-refer_202857.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tecnoforma-contas-da-ong-nao-dizem-ou-quanto-passos-recebeu-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/chineses-besi-portos-sao-compras-se-seguem/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cientista-portugues-nuno-faria-ajuda-desvendar-origem-vih/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-perde-dois-secretarios-estado-num-mes-conta-agora-54-membros/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/esta-a-ver-como-e-elegante-la-de-cima-ha-um-novo-problema-ca-em-baixo-a-por-isto-em-causa=f891817
http://expresso.sapo.pt/o-dia-em-que-ofenderam-o-pais=f892015
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- CPPC : Os donativos a ONG de Passos serviam para gastar com pessoal 

- Passos Coelho : Venda do Novo Banco não será "feita a correr" 

- Marinha : Uma barra fechada e duas condicionadas devido a agitação 

- Outubro : Rivoli recebe Mostra Internacional de Cinema Antirracista 

-Inquérito : Relatório preliminar à aquisição de equipamentos militares atrasado 

- Ferreira Leite : Reforma na justiça "foi feita de costas para os trabalhadores" 

 

Observador 

- PSD conclui que não há “qualquer prova ou indício” de ilegalidades nas compras militares 

- PSD falha prazo para entrega de relatório sobre investigações a contrato dos submarinos 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/politica/284888/os-donativos-a-ong-de-passos-serviam-para-gastar-com-pessoal
http://www.noticiasaominuto.com/economia/284889/venda-do-novo-banco-nao-sera-feita-a-correr
http://www.noticiasaominuto.com/pais/284872/uma-barra-fechada-e-duas-condicionadas-devido-a-agitacao
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/284884/rivoli-recebe-mostra-internacional-de-cinema-antirracista
http://www.noticiasaominuto.com/pais/284837/relatorio-preliminar-a-aquisicao-de-equipamentos-militares-atrasado
http://www.noticiasaominuto.com/pais/284823/reforma-na-justica-foi-feita-de-costas-para-os-trabalhadores
http://observador.pt/2014/10/03/psd-conclui-que-nao-qualquer-prova-ou-indicio-de-ilegalidades-nas-compras-militares/
http://observador.pt/2014/10/03/psd-falha-prazo-para-entrega-de-relatorio-sobre-investigacoes-contrato-dos-submarinos/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - SEGURANÇA NAS PRAIAS FORA DA ÉPOCA BALNEAR - INFORMAÇÃO AO PÚBLICO 

Marinha -EMBARCAÇÃO DE RECREIO ICETEA À DERIVA 

Força Aérea - Esquadra 502 "Elefantes" no apoio à população. 

Força Aérea - Instituto Brasileiro visita Museu do Ar 

 

 

 

 

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 

03-10-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Seguranca-nas-praias-fora-da-epoca-balnear-informacao-ao-publico.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Embarcacao-de-recreio-ICETEA-a-deriva.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-685-esquadra-502-quot-elefantes-quot-no-apoio-a-populacao
http://www.emfa.pt/www/noticia-684-instituto-brasileiro-visita-museu-do-ar
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/1003/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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