
Noticias    

Diário de Noticias 

- EUROSTAT : PIB cresceu 0,6% no segundo trimestre 

- PRIVATIZAÇÃO : Parpública conclui venda dos CTT 

- NOMEAÇÃO : Hélder Rosalino na administração do Banco de Portugal 

- Funções de topo são as que vão ter os maiores aumentos em 2014 

- Paulo Pereira de Almeida - Os "carrascos" neoliberais 

 

Correio da Manhã 

- Hoje é conhecido o acórdão do caso 'Face Oculta' 

- Disciplina é para manter em 2015 

 

Jornal de Noticias 

- Paula Ferreira - Um país a prescrever 

 

Público 

- Prestação da casa no valor mais baixo de sempre, e por muito tempo 

- Draghi dá mais um passo para estimular economia e força governos a agir 

- Especialistas admitem que antidepressivos travaram aumento dos suicídios em Portugal 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4109660&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4109580
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4108305&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/interior.aspx?content_id=4106972
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4109062&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/face_oculta_arguidos_conhecem_esta_sexta_feira_o_acordao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/disciplina_e_para_manter_em_2015.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4109251&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.publico.pt/economia/noticia/prestacao-da-casa-no-valor-mais-baixo-de-sempre-e-por-um-longo-periodo-de-tempo-1668669
http://www.publico.pt/economia/noticia/bce-poe-em-marcha-a-compra-de-activos-para-estimular-a-economia-1668647?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/especialistas-admitem-que-consumo-de-antidepressivos-tenham-ajudado-a-estabilizar-os-suicidios-em-portugal-1668671?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Governo garante estar a dotar EMA de "meios financeiros" para pagar dívidas 

- BES e transportes fazem disparar défice para valor mais elevado desde 2009 

 

Expresso 

- Aurora Teixeira - Baixar taxas de juro: isso serve para alguma coisa? 

 

Diário Económico 

- Zona euro estagna com investimento privado em queda 

- Passos inverte estratégia de ajustamento estrutural do défice 

- A (esquecida) vertente redistributiva do IRS 

 

Notícias ao Minuto 

- Coligação : CDS teme que "espírito de missão" de Passos dite derrota eleitoral 

- BCE : Medidas de Draghi pouco impacto deverão ter em Portugal 

- Cimeira : Portugal vai enviar material para a Ucrânia 
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http://economico.sapo.pt/noticias/zona-euro-estagna-com-investimento-privado-em-queda_200873.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-inverte-estrategia-de-ajustamento-estrutural-do-defice_200859.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-esquecida-vertente-redistributiva-do-irs_200843.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-garante-estar-dotar-ema-meios-financeiros-pagar-dividas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bes-transportes-fazem-disparar-defice-valor-mais-elevado-2009-0/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/baixar-taxas-de-juro-isso-serve-para-alguma-coisa=f888352
http://www.noticiasaominuto.com/politica/271465/cds-teme-que-espirito-de-missao-de-passos-dite-derrota-eleitoral
http://www.noticiasaominuto.com/economia/271439/medidas-de-draghi-pouco-impacto-deverao-ter-em-portugal
http://www.noticiasaominuto.com/pais/271267/portugal-vai-enviar-material-para-a-ucrania
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Estado pode perder aviões de combate aos fogos 

- Défice pode atingir 10% com as regras usadas no Orçamento do Estado de 2014 

 

RTP Madeira 

- AOFA – Cerimónia de Encerramento do Projecto de Formação na Madeira (Ver reportagem  

na 1ª parte do Telejornal, entre os minutos 11:57 e 13:45) 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão de Mar-e-Guerra Almeida Moura - Carta Aberta ao Presidente do Tribunal  

Constitucional 
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http://observador.pt/2014/09/04/dividas-levam-pedido-de-arresto-dos-helicopteros-de-combate-incendios/
http://observador.pt/2014/09/04/utao-defice-pode-atingir-10-com-regras-usadas-oe2014/
http://www.rtp.pt/play/p85/e164780/telejornal-madeira
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_Carta_Aberta_Presidente_TC.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Toma posse novo Comandante do Centro de Treino de Sobrevivência 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - DESPEDIDA DOS MILITARES QUE  

CONSTITUIRAM A 1ª COY CDRS TRAINING TEAM 

 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-656-toma-posse-novo-comandante-do-centro-de-treino-de-sobrevivencia
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/728
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/0905/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



