
Noticias    

Diário de Noticias 

- Almirante Sarmento Rodrigues 

- OCDE : Portugal gasta 6.200 euros/ano por aluno no público 

- Parceiros levam hoje salário mínimo a debate 

- Adriano Moreira - O toque do clarim 

- Aviões, ´paras´ ou comandos para a futura força da NATO (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Durão Barroso garante que não será candidato a Belém em 2016 

- Alberto Castro - A viver vamos 

 

Público 

- Portugal é um dos países da OCDE onde a percentagem de jovens que não estudam nem  

trabalham mais tem crescido 

- Escutas a Sócrates no Face Oculta destruídas com x-acto, tesoura e máquina trituradora 

- Portugueses nos campos de concentração 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4114077&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4114874&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4114545&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4114087&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4114738&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4114408&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-e-um-dos-paises-da-ocde-onde-a-percentagem-de-jovens-que-nao-estudam-nem-trabalham-mais-tem-crescido-1669055
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/escutas-a-socrates-no-face-oculta-estao-a-ser-destruidas-com-xacto-tesoura-e-alicate-1669006
http://publico.pt/revista2/portugueses-nos-campos-de-concentracao
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- PSD foi o partido que mais tempo governou nas câmaras falidas 

- Dossiêr BPN. Acaba um julgamento começa outro 

- Rússia ameaça fechar o seu espaço aéreo ao Ocidente 

- Banco Mundial adverte para crise de emprego à escala global 

- Portugal ainda está a crescer, mas devagar devagarinho 

- Luís Rosa - Contradição insanável 

- António Cluny – Soberania 

- Luís Menezes Leitão - O terramoto judiciário 

- Miguel Romão – Depuração 

 

Expresso 

- Está a ver a população da Europa? O número de pessoas que não sabe ler é o mesmo 

- Abertura da zona euro a pedido irlandês aproxima Portugal de poupança de milhões 

 

Diário Económico 

- 16 mil funcionários públicos passam à reforma até Outubro 

- Salários dos professores desceram 16% num ano 

- Salário mínimo volta à agenda por iniciativa das centrais sindicais 

- CCP quer clarificar proposta que abre serviço de emprego a privados 

- Paulo Ferreira – A verdade a que temos direito 
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http://economico.sapo.pt/noticias/16-mil-funcionarios-publicos-passam-a-reforma-ate-outubro_201043.html
http://economico.sapo.pt/noticias/salarios-dos-professores-desceram-16-num-ano_201062.html
http://economico.sapo.pt/noticias/salario-minimo-volta-a-agenda-por-iniciativa-das-centrais-sindicais_201024.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ccp-quer-clarificar-proposta-que-abre-servico-de-emprego-a-privados_201025.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-verdade-a-que-temos-direito_201004.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-foi-partido-mais-tempo-governou-nas-camaras-falidas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dossier-bpn-acaba-julgamento-comeca-outro
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/russia-ameaca-fechar-seu-espaco-aereo-ao-ocidente
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/banco-mundial-adverte-crise-emprego-escala-global/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-ainda-esta-crescer-devagar-devagarinho/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/contradicao-insanavel/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/soberania-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/terramoto-judiciario
http://www.ionline.pt/iopiniao/depuracao/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/esta-a-ver-a-populacao-da-europa-o-numero-de-pessoas-que-nao-sabe-ler-e-o-mesmo=f888679
http://expresso.sapo.pt/abertura-da-zona-euro-a-pedido-irlandes-aproxima-portugal-de-poupanca-de-milhoes=f888674
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Ajuda externa : Paulo Portas diz que Lagarde cometeu um "lapso involuntário" 

- Banco Central Europeu : Taxas Euribor continuam a cair em todos os prazos 

- Seguradora : Venda da Tranquilidade já só aguarda 'luz verde' do banco central 

- Declarações : Jerónimo diz que Cavaco tem "posição defensiva" no caso BES 

- OE2014 : Comissão de Orçamento debate segundo retificativo do ano 

 

Negócios 

- Privatizações já renderam ao Estado quase seis mil milhões (*) 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/272972/paulo-portas-diz-que-lagarde-cometeu-um-lapso-involuntario
http://www.noticiasaominuto.com/economia/272948/taxas-euribor-continuam-a-cair-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/272905/venda-da-tranquilidade-ja-so-aguarda-luz-verde-do-banco-central
http://www.noticiasaominuto.com/economia/272842/jeronimo-diz-que-cavaco-tem-posicao-defensiva-no-caso-bes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/272880/comissao-de-orcamento-debate-segundo-retificativo-do-ano
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - CEMFA marca presença na EURAC 2014 – Suiça 

Força Aérea - Cerimónia marca início de Curso de Promoção a Sargento-Chefe 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES DO QUARTEL- 

GENERAL DO NRDC-ESPANHA ESTÃO EM STAND-BY  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES APOIAM FORMAÇÃO  

DE QUADROS AFEGÃOS  

 

 

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-657-cemfa-marca-presenca-na-eurac-2014-suica
http://www.emfa.pt/www/noticia-658-cerimonia-marca-inicio-de-curso-de-promocao-a-sargento-chefe
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/729
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/730
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/0909/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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