
Noticias    

Diário de Noticias  

- Políticos não ganham bem. Portugueses ganham mal  

- PCP quer "nacionalizar" Espírito Santo Saúde  

- Conselho de ministros extraordinário para aprovar OE 

- PS : Diretas em 21 de novembro, congresso a 29 e 30  

- Mário Soares - Viva a república com democracia  

- Pedro Tadeu - Cavaco quer curar-nos com o veneno do regime 

- Adriano Moreira - Estado e pequenas pátrias  

 

Público  

- Relatório da comissão de auditoria da PT arrasou em Julho gestão de Bava e Granadeiro  

-  “Relatório viciado, inquérito inacabado”  

- Eles ainda estão à espera de um dia de escola normal  

- Implosão do Ministério da Educação e Ciência: objectivo atingido  

- O que se passa nas escolas? Os casos contados pelos leitores  

- Passos, Portas e Albuquerque tentam acordo sobre o IRS  

- Produção industrial na Alemanha surpreende e regista maior queda dos últimos cinco anos  

- Prestações sociais a cair desde 2010 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4164981
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4165258&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4165021
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4164866&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4164881&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4165144&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4164865&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.publico.pt/economia/noticia/relatorio-da-comissao-de-auditoria-da-pt-arrasou-em-julho-gestao-de-bava-e-granadeiro-1672074?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/relatorio-viciado-inquerito-inacabado-1672079
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/eles-ainda-estao-a-espera-de-um-dia-de-escola-normal-1672001
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/implosao-do-ministerio-da-educacao-e-ciencia-objectivo-atingido-1672105
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/casos-contados-pelos-leitores-1672035?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-portas-e-albuquerque-tentam-acordo-sobre-o-irs-1672077
http://www.publico.pt/economia/noticia/producao-industrial-surpreende-e-regista-maior-queda-dos-ultimos-cinco-anos-1672103
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/prestacoes-sociais-a-cair-desde-2010-1672069
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=nf


Ionline 

- PSD desafia António Costa para reformar sistema político  

- Milhares de alunos ainda sem professores na terceira semana de aulas  

- Inquérito/Defesa. PS, PCP e BE vão apresentar documento alternativo ao relatório  

- CIP. "Carlos Costa está impressionado com as surpresas no BES" 

- António Cluny - Dizer o que é direito, ou dizer o direito? 

- Luís Menezes Leitão - O 5 de Outubro 

- Nuno Ramos de Almeida - Um muro até aos céus 

 

Expresso 

- A última viagem do navio indesejado 

- França e Itália não cumprem metas do défice. Porquê?  

 

Diário Económico  

- Lâmpadas LED dão Nobel da Física a investigadores japoneses  

- Dependência da banca nacional do BCE cai para mínimos de Abril de 2010  

- Bruxelas abre caixa de Pandora se deixar França violar a meta do défice  

- Só teremos retoma se a Europa mudar as regras  

- Nem em Lisboa a participação nas eleições chega a meio da tabela da OCDE  

- Bruxelas ainda só adoptou sete Programas Operacionais  
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http://economico.sapo.pt/noticias/lampadas-led-dao-nobel-da-fisica-a-investigadores-japoneses_203132.html
http://economico.sapo.pt/noticias/dependencia-da-banca-nacional-do-bce-cai-para-minimos-de-abril-de-2010_203134.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-abre-caixa-de-pandora-se-deixar-franca-violar-a-meta-do-defice_203108.html
http://economico.sapo.pt/noticias/so-teremos-retoma-se-a-europa-mudar-as-regras_203110.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nem-em-lisboa-a-participacao-nas-eleicoes-chega-a-meio-da-tabela-da-ocde_203096.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-ainda-so-adoptou-sete-programas-operacionais_203092.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-desafia-antonio-costa-reformar-sistema-politico/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/milhares-alunos-ainda-sem-professores-na-terceira-semana-aulas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/inqueritodefesa-ps-pcp-be-vao-apresentar-documento-alternativo-ao-relatorio
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/cip-carlos-costa-esta-impressionado-surpresas-no-bes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/dizer-direito-ou-dizer-direito/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/5-outubro
http://www.ionline.pt/iopiniao/muro-aos-ceus/pag/2
http://expresso.sapo.pt/a-ultima-viagem-do-navio-indesejado=f892137
http://expresso.sapo.pt/franca-e-italia-nao-cumprem-metas-do-defice-porque=f892491
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=nf


Notícias ao Minuto 

- Nuno Crato reconhece erro "lamentável" na colocação de docentes 

- INE : Volume de negócios na indústria recua 3,7% em agosto  

- PSD Primárias no PSD? Para apoiantes de Rui Rio seriam "já"  

- Segurança Social : Crianças ou jovens com subsídio por educação especial caiu 69% 

 

Observador 

- CDS baixa pressão sobre Orçamento do Estado para 2014 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/286714/crato-reconhece-erro-lamentavel-na-colocacao-de-docentes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/286723/volume-de-negocios-na-industria-recua-3-7-em-agosto
http://www.noticiasaominuto.com/politica/286618/primarias-no-psd-para-apoiantes-de-rui-rio-seriam-ja
http://www.noticiasaominuto.com/pais/286398/criancas-ou-jovens-com-subsidio-por-educacao-especial-caiu-69
http://observador.pt/2014/10/06/cds-baixa-pressao-sobre-orcamento-estado-para-2014/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=nf


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - DOIS TRIPULANTES EVACUADOS DO NAVIO DE PASSAGEIROS BOUDICCA  

 

 

 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Dois-tripulantes-evacuados-do-navio-de-passageiros-BOUDICCA.aspx
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/1007/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=nf



