
Noticias    

Diário de Noticias  

- Professores avançam na justiça para voltar às escolas  

- Laboratório Militar faz 78 remédios que a indústria não quer  

- Armamento do Estado Islâmico vem dos EUA e da China  

 

Correio da Manhã  

- Passos afasta demissão imediata de Crato 

- Ministros discutem Orçamento no sábado 

- RTP investe 195 mil euros em anúncios na rua  

- Câmaras querem manter Exército (*) 

Jornal de Noticias  

-"Superfície frontal fria vai trazer bastante chuva" 

- Conselho de Ministros reúne-se no sábado para discutir Orçamento 2015 

 

Público  

- Serviços públicos começam esta semana a processar salários com cortes de  

Setembro e Outubro 

- Reclamações a concurso obrigam Jus tiça a aumentar vagas para administradores de  

insolvência 

- Passos Coelho garante que ministro da Educação se mantém no cargo  
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4167222
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4167068
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4165132&seccao=M%E9dio%20Oriente
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/195_mil_euros_para_anuncios_na_rua.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4167453
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4167037
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_coelho_afasta_demissao_imediata_de_nuno_crato.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/ministros_discutem_orcamento_no_sabado.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/servicos-comecam-a-processar-salarios-com-cortes-de-setembro-e-outubro-1672179
http://www.publico.pt/economia/noticia/reclamacoes-a-concurso-obrigam-justica-a-aumentar-vagas-para-administradores-de-insolvencia-1672123
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/passos-coelho-garante-que-ministro-da-educacao-se-mantem-no-cargo-1672206
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.)  

- Fundo de garantia salarial só abrange ex-trabalhadores de empresas insolventes em  

recuperação 

- Os “vícios incorrigíveis” e as “imprecisões involuntárias” do inquérito  

- Ministro garante que Portugal está "bem preparado" para enfrentar ébola  

 

Ionline 

- Escom. Salgado diz que GES recebeu sinal de 52 milhões mas a empresa nunca foi vendida  

- Caos nas escolas. Até quando resistirá Nuno Crato?  

- Investigação a agências de rating frustrada por falta de cooperação de ingleses  

- Concertação. Patrões contra dotação de 545 milhões de euros para o Estado ao abrigo do 

Portugal 2020 

 

Expresso 

- Erros, vícios e omissões num inquérito que serviu para "branquear"  

- Riscos anunciados pelo FMI assustam mercados financeiros  

- PSD foca inquérito ao BES na gestão de Ricardo Salgado  

- Professores têm direito a ser indemnizados depois dos erros do Mi nistério 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/escom-salgado-diz-ges-recebeu-sinal-52-milhoes-empresa-nunca-foi-vendida
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/caos-nas-escolas-quando-resistira-nuno-crato
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/investigacao-agencias-rating-frustrada-falta-cooperacao-ingleses
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/concertacao-patroes-contra-dotacao-545-milhoes-euros-estado-ao-abrigo-portugal-2020
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/concertacao-patroes-contra-dotacao-545-milhoes-euros-estado-ao-abrigo-portugal-2020
http://expresso.sapo.pt/riscos-anunciados-pelo-fmi-assustam-mercados-financeiros=f892677
http://www.publico.pt/economia/noticia/fundo-de-garantia-salarial-so-abrange-extrabalhadores-de-empresas-insolventes-em-recuperacao-1672193
http://www.publico.pt/politica/noticia/os-vicios-incorrigiveis-e-as-imprecisoes-involuntarias-do-inquerito-a-compra-do-material-militar-1672166
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministro-garante-que-portugal-esta-bem-preparado-para-enfrentar-ebola-1672224
http://expresso.sapo.pt/erros-vicios-e-omissoes-num-inquerito-que-serviu-para-branquear=f892648
http://expresso.sapo.pt/psd-foca-inquerito-ao-bes-na-gestao-de-ricardo-salgado=f892641
http://expresso.sapo.pt/professores-tem-direito-a-ser-indemnizados-depois-dos-erros-do-ministerio=f892573
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico  

- “Investidores não vão esperar para sempre pela venda da TAP” 

- Câmara de Lisboa leva hoje a leilão 14 prédios no centro da cidade  

- Banca paga o valor mais baixo de sempre nos depósitos das empresas 

- Erros de ministros criam mal-estar na maioria 

 

Notícias ao Minuto 

- Governo - Maioria teme vir a pagar por erros de ministros  

- Exago - Tecnológica que deu 'rato' à Apple usa software português  

- FMI - Há 21 mil milhões de euros em PPP que não são monitorizados  

 

Observador 

- Carlos Costa responde sobre Novo Banco na AR 

- Porque quer a Oi dizer "tchau" à PT? 

- Pensões vão continuar congeladas em 2015 

- Portugal emite 1.000 ME de dívida a vencer em 2020 

- Dadores de ógãos vão ter seguro  

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://economico.sapo.pt/noticias/investidores-nao-vao-esperar-para-sempre-pela-venda-da-tap_203177.html
http://economico.sapo.pt/noticias/camara-de-lisboa-leva-hoje-a-leilao-14-predios-no-centro-da-cidade_203212.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banca-paga-o-valor-mais-baixo-de-sempre-nos-depositos-das-empresas_203175.html
http://economico.sapo.pt/noticias/erros-de-ministros-criam-malestar-na-maioria_203203.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/287173/maioria-teme-vir-a-pagar-por-erros-de-ministros
http://www.noticiasaominuto.com/politica/287173/maioria-teme-vir-a-pagar-por-erros-de-ministros
http://www.noticiasaominuto.com/politica/287173/maioria-teme-vir-a-pagar-por-erros-de-ministros
http://observador.pt/2014/10/08/carlos-costa-responde-parlamento-sobre-demissao-de-vitor-bento-novo-banco/
http://observador.pt/especiais/por-que-quer-oi-dizer-tchau-portugal-telecom/
http://observador.pt/2014/10/08/pensoes-congeladas-em-2015-diz-o-correio-da-manha/
http://observador.pt/2014/10/08/portugal-emite-ate-1-000-milhoes-de-euros-de-divida-vencer-em-2020/
http://observador.pt/2014/10/08/dadores-de-orgaos-vivos-vao-ter-seguro-que-contemplara-morte/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/287165/ha-21-mil-milhoes-de-euros-em-ppp-que-nao-sao-monitorizados
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  

08-10-2014 

 

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/1008/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 




