
Noticias    

Diário de Noticias 

- CRISE NO PS : Primárias socialistas marcadas para 28 de Setembro 

- OE 2015 : Portas espera que TC deixe passar nova taxa das pensões 

- Dia da Libertação de impostos: O que receber a partir de hoje é para si 

- CHUMBO DO CONSTITUCIONAL : Ferreira Leite pergunta pela 'almofada' orçamental 

- Paulo Pereira de Almeida - Portugal: país onde o crime compensa 

- José Manuel Pureza - A aclaração 

- Fernanda Câncio - Aclarando a nulidade 

 

Correio da Manhã 

- Maioria chumba aumento do salário mínimo e reposição das 35 horas 

- Pré-reforma aos 57 para Gaspar 

 

Jornal de Noticias 

- Contribuição que irá substituir CES exclui pensões de privados 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - "Guerra" à independência judicial 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3957450&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3958059&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/fisco/interior.aspx?content_id=3958007&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3957945
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3957286&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3957283&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3957366&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/maioria-chumba-aumento-do-salario-minimo-e-reposicao-das-35-horas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/pre-reforma-aos-57-para-gaspar
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3958188&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3957373&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Declarações “homofóbicas” de Marinho e Pinto poderão travar adesão do MPT aos Verdes  

no PE 

- Maioria aprova envio de pedido de aclaração ao TC 

- Jardim pede a Passos Coelho mais 950 milhões de euros 

- BCE declara guerra à deflação, mas guarda principal arma do combate 

 

Ionline 

- Ferreira Leite. “se os cortes fossem feitos, o défice orçamental não era resolvido” 

- Decisões do TC têm de ser claras para não criarem instabilidade, diz Aguiar-Branco 

- Eduardo Oliveira Silva - O bullying constitucional 

 

Expresso 

- Juros da dívida prosseguem trajetória de queda 

- Aurora Teixeira - O irrevogável drama do desemprego de longa duração 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-aprova-envio-de-pedido-de-aclaracao-ao-tc-1638985
http://www.publico.pt/politica/noticia/jardim-pede-a-passos-coelho-mais-950-milhoes-de-euros-1638897
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Diário Económico 

- Cavaco Silva - Caminho que "recuperou a credibilidade" é para "continuar a trilhar" 

- Pensões acima de mil euros mantêm cortes em 2015, mas mais suaves 

- Governo quer testar já no TC 1.100 milhões de austeridade para 2015 

- Mais 1.100 milhões nas mãos do Constitucional 

- Executivo afasta cenário de demissão em caso de novos chumbos 

 

Notícias ao Minuto 

- Ministro : Aguiar-Branco com esperança na estabilidade interna do PS 

- Bernardino Soares : Governo é "um resíduo que tem de ser eliminado" 

- Especialistas : Pedido de aclaração é "inadmissível" e sem bases legais 

- Orçamento : Pensões milionárias escapam a nova CES 

- Governo : Constitucional pode provocar eleições já no verão 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/caminho-que-recuperou-a-credibilidade-e-para-continuar-a-trilhar_195119.html
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FUZILEIROS VIGIAM PRAIAS DURANTE A ÉPOCA BALNEAR 2014 

Exército - CONCURSO DE ADMISSÃO À ACADEMIA MILITAR – CANDIDATURAS ABERTAS  

Força Aérea - Ajuda humanitária enviada para a Croácia 

Força Aérea - Formação prepara para emergências em aeroportos 

Força Aérea - Campo de Tiro assinala Dia Mundial do Ambiente 

 

 

 

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-595-formacao-prepara-para-emergencias-em-aeroportos
http://www.emfa.pt/www/noticia-596-campo-de-tiro-assinala-dia-mundial-do-ambiente
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/0606/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



