
Noticias    

Diário de Noticias  

- CARLOS COSTA : Portugal vai ter taxas de inflação baixas  

- PM AFASTA RUTURA NA COLIGAÇÃO : Passos diz agora que poderá aliviar carga fiscal  

- Pedro Marques Lopes - Salário mínimo, ignorância e arrogância máxima 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco quer reflexão sobre regime político  

 

Jornal de Noticias 

- Escola em Lisboa encerrada por falta de professores 

 

Público  

- Aécio surpreende e põe em causa favoritismo de Dilma na segunda volta 

- Nobel da Medicina de 2014 para um norte-americano e dois noruegueses 

- Sondagem ao “novo ciclo” pré-legislativas 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4163659
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4162496&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4161926&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/5_outubro_cavaco_propoe_reflexao_urgente_sobre_regime_politico.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=4163667&page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/aecio-surpreende-e-poe-em-causa-favoritismo-de-dilma-na-segunda-volta-1671979#/0
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/nobel-da-medicina-de-2014-1671990
http://www.publico.pt/politica/noticia/sondagem-ao-novo-ciclo-prelegislativas-1671803?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Liberdade. Não há democracia quando se ganha 400 euros por mês  

- O caso GES passo a passo. Os submarinos  

- Mega fiscalização da ASAE detecta falta de higiene em refeitórios de hospitais da Grande  

Lisboa 

- Passos Coelho. "Nem vejo sinais de ruptura nem vejo crise nenhuma"  

- Tomás Vasques - A agonia do governo 

 

Expresso 

- "Citius gerou situação muito complexa", diz PGR 

- Juncker provoca guerra no Parlamento Europeu 

- Por que não há indícios de ilegalidades nos submarinos? 

- Submarino emerge, Passado imerge (*) 

 

Diário Económico  

- Fitch deve retirar Portugal de ‘lixo' sexta-feira, antecipam analistas  

- Governo estuda solução mista para reduzir IRS no próximo ano  

- Estradas e ferrovias perderam entre 20% e 30% dos passageiros  

- Zona euro agrava pessimismo e analistas temem regresso à recessão  

- António Domingues de Azevedo – À espera do Orçamento 

- “Ajustamento não está concluído e os desafios são muito exigentes”  

- Europa está com problemas em executar dinheiro para o emprego  

- Grécia prevê crescer o dobro de Portugal em 2015 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fitch-deve-retirar-portugal-de-lixo-sextafeira-antecipam-analistas_203045.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-estuda-solucao-mista-para-reduzir-irs-no-proximo-ano_202991.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estradas-e-ferrovias-perderam-entre-20-e-30-dos-passageiros_202992.html
http://economico.sapo.pt/noticias/zona-euro-agrava-pessimismo-e-analistas-temem-regresso-a-recessao_203031.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-espera-do-orcamento_202967.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ajustamento-nao-esta-concluido-e-os-desafios-sao-muito-exigentes_203048.html
http://economico.sapo.pt/noticias/europa-esta-com-problemas-em-executar-dinheiro-para-o-emprego_203047.html
http://economico.sapo.pt/noticias/grecia-preve-crescer-o-dobro-de-portugal-em-2015_203019.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/liberdade-nao-ha-democracia-quando-se-ganha-400-euros-mes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/caso-ges-passo-passo-os-submarinos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/mega-fiscalizacao-da-asae-detecta-falta-higiene-refeitorios-hospitais-da-grande/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-coelho-nem-vejo-sinais-ruptura-nem-vejo-crise-nenhuma/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/agonia-governo/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/citius-gerou-situacao-muito-complexa-diz-pgr=f892278
http://expresso.sapo.pt/juncker-provoca-guerra-no-parlamento-europeu=f892183
http://expresso.sapo.pt/por-que-nao-ha-indicios-de-ilegalidades-nos-submarinos=f892118
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Poiares Maduro : Governo com posição "comum" sobre descida de impostos  

 

Observador 

- Alemães não se conformam com novas medidas do BCE 

- AIR DAYS: o setor aeronáutico reúne-se em Portugal 

- Cândido dos Reis, o almirante trágico 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/286259/governo-com-posicao-comum-sobre-descida-de-impostos
http://observador.pt/2014/10/06/alemaes-nao-se-conformam-com-novas-medidas-bce/
http://observador.pt/2014/10/05/air-days-setor-aeronautico-reune-em-portugal/
http://observador.pt/especiais/candido-dos-reis-o-almirante-tragico/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - PM E SEF efetuam operação de combate ao Banditismo e à Imigração Ilegal  

Marinha - NAUFRÁGIO DO VELEIRO ONEIRO NA FIGUEIRA DA FOZ 

Marinha - RESGATE DE SEIS JOVENS JUNTO AO CABO DE S INES 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL  

MILITAR 

Exército - LANÇAMENTO DE CARGAS DE ABASTECIMENTO AÉREO NO MALI 

Força Aérea - Mais um sucesso no Dia de Base Aberta em Beja 

Força Aérea - C-130H fundamental na ajuda humanitária  

 

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  

06-10-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/PM-e-SEF-efectuam-operacao-de-combate-ao-banditismo-e-a-imigracao-ilegal1004-4013.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Naufragio-do-veleiro-OMERO-na-Figueira-da-Foz.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-seis-jovens-junto-ao-Cabo-de-Sines.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDOESTABELECIMENTOPRISIONALMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/LAN%C3%87AMENTODECARGASDEABASTECIMENTOA%C3%89REONOMALI.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-687-mais-um-sucesso-no-dia-de-base-aberta-em-beja
http://www.emfa.pt/www/noticia-686-c-130h-fundamental-na-ajuda-humanitaria
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/1006/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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