
Noticias    

Diário de Noticias 

- Importações voltam a crescer mais do que as exportações 

- NA ZONA EURO : Espanha é o único país a progredir, garante Lagarde 

 

Jornal de Noticias 

- José Mendes - Mario, o corajoso 

 

Público 

- Exportações abrandam e agravam défice da balança comercial de bens 

- Cavaco levanta dúvidas sobre informação que recebeu no caso BES 

- CDS faz pressão para aliviar IRS das famílias 

- No futuro, 97% de Portugal será mar 

- António Correia de Campos - O cavaleiro da esperança 

- Manuel Carvalho - Levem o caso BES para Aveiro 

- Jerónimo Sousa quer “preparar o país para a saída do euro” 

- Grécia vai começar a reduzir a carga fiscal 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=4113226
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4113075&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4111999&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.publico.pt/economia/noticia/exportacoes-abrandam-e-agravam-defice-da-balanca-comercial-de-bens-1668979
http://www.publico.pt/politica/noticia/cavaco-levanta-duvidas-sobre-informacao-que-recebeu-no-caso-bes-1668915
http://www.publico.pt/politica/noticia/cds-faz-pressao-para-aliviar-irs-das-familias-1668933
http://www.publico.pt/politica/noticia/no-futuro-97-de-portugal-sera-mar-1668843?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-cavaleiro-da-esperanca-1668935
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/levem-o-caso-bes-para-aveiro-1668852?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/jeronimo-sousa-quer-preparar-o-pais-para-a-saida-do-euro-1668943
http://www.publico.pt/economia/noticia/grecia-vai-comecar-a-reduzir-a-carga-fiscal-1668859
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- PS mais partido do que nunca 

- Conheça as armadilhas dos cartões de crédito 

- Edmundo Pedro junta Otelo Saraiva de Carvalho e Vasco Lourenço num encontro  

testemunhado pelo i 

- Trilho da conspiração. Terão os EUA ajudado a criar o Estado Islâmico? 

- Tomás Vasques - Esquecimento e memória 

 

Expresso 

- Confiança dos investidores na zona euro cai a pique 

 

Diário Económico 

- INE revê em baixa crescimento no segundo trimestre 

- Excedente comercial da Alemanha bate novo recorde 

- "Esta não é a Europa que queremos", diz governante italiano 

- António Domingues de Azevedo - falência ética 

- Confiança no euro cai inesperadamente apesar das medidas do BCE 

 

Notícias ao Minuto 

- Governo : Pagamento antecipado ao FMI 'empurrado' para mais tarde 

- Indicador : OCDE antecipa desaceleração da economia portuguesa 

- Segurança : São precisos mais 63 guarda-costas para o Estado 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ine-reve-em-baixa-crescimento-no-segundo-trimestre_200979.html
http://economico.sapo.pt/noticias/excedente-comercial-da-alemanha-bate-novo-recorde_200969.html
http://economico.sapo.pt/noticias/esta-nao-e-a-europa-que-queremos-diz-governante-italiano_200982.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-falencia-etica_200931.html
http://economico.sapo.pt/noticias/confianca-no-euro-cai-inesperadamente-apesar-das-medidas-do-bce_200970.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-mais-partido-nunca-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/conheca-armadilhas-dos-cartoes-credito/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/edmundo-pedro-junta-otelo-saraiva-carvalho-vasco-lourenco-num-encontro-testemunhado/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/trilho-da-conspiracao-terao-os-eua-ajudado-criar-estado-islamico/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/esquecimento-memoria/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/confianca-dos-investidores-na-zona-euro-cai-a-pique=f888651
http://www.noticiasaominuto.com/economia/272570/pagamento-antecipado-ao-fmi-empurrado-para-mais-tarde
http://www.noticiasaominuto.com/economia/272551/ocde-antecipa-desaceleracao-da-economia-portuguesa
http://www.noticiasaominuto.com/pais/272462/sao-precisos-mais-63-guarda-costas-para-o-estado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- INE corta a metade crescimento do PIB no segundo trimestre 

- FACE OCULTA : Arguidos pagam 205 mil euros a instituições sociais para não irem presos 

- Maria Luís prefere baixas de impostos no IRC do que em IRS 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/topico/face-oculta/
http://observador.pt/2014/09/08/ine-corta-metade-crescimento-pib-segundo-trimestre/
http://observador.pt/2014/09/07/arguidos-pagam-205-mil-euros-instituicoes-sociais-para-nao-irem-presos/
http://observador.pt/2014/09/06/maria-luis-prefere-baixas-impostos-irc-do-que-irs/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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://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/0908/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



