
Noticias    

Diário de Noticias  

- Subsídios vão continuar a ser pagos em duodécimos  

- Portugueses testam 'vacina' contra cancro do pulmão  

- Centenas de escolas ainda sem todos os professores 

-Novo Banco-Passos Coelho também admite que contribuintes podem ter de suportar-perdas 

- Metade das construtoras já despediu por atraso de pagamento do Estado  

- Gaspar está de volta e diz que é preciso descer impostos  

- Só 22 por cento de todos os processos estão acessíveis no Citius  

 

Correio da Manhã  

- Governo obriga câmaras a despedir  

- Crato recorre aos juízes  

- Carlos Costa: lei não permitia afastar Salgado 

 

Jornal de Noticias  

- Governo garante soro experimental contra o ébola  

- Passos admite que contribuintes terão que pagar "prejuízos" do BES  

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento  

 

 

09-10-2014 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4169536&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4169342
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4169364
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4169183
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4169957
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4168684&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4168566
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/governo_obriga_camaras_a_despedir.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/crato_recorre_aos_juizes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/carlos_costa_diz_que_a_lei_nao_lhe_permite_afastar_salgado.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4169503
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4168582
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4169183
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Portugal autoriza primeira plantação de cannabisdestinada a medicamentos para o 

Reino Unido 

- Marinho e Pinto recusa dizer se recebeu subsídio de reintegração de 54 mil euros da Ordem  

- Funcionários públicos perderam 79 euros por mês com cortes salariais chumbados pelo TC 

- MP detecta possíveis ilícitos mas arquiva inquérito à ocultação da dívida da Madeira  

- O dia em que o Muro de Berlim começou a cair 

- Caso dos submarinos: “Mas que história é esta que não tem um grande final?”*  

 

Ionline 

- Besgate. Como Ricardo Salgado adivinhou o fim 

- Saiba tudo o que precisa sobre o Ébola  

- Lei das rendas. Há uma edição revista e aumentada dois anos depois  

- Escolas sem professores. O Rafael já sabe um ditongo e o Miguel ainda não  

- Passos estava obrigado a revelar actividade no CPPC ao parlamento 

- Passos Coelho diz que não vai mais longe nos esclarecimentos quanto à Tecnoforma  

- Governo e Banco de Portugal descartam culpas no caso BES 

 

Expresso 

- Câmara de Lisboa fatura 21,6 milhões de euros na venda de prédios  

- Portugal não cumpre Pacto Orçamental até 2019 

- Treze docentes à porta de Crato: "Envergonhe-se do que faz, abandone o Ministério" 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/besgate-ricardo-salgado-adivinhou-fim
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-estava-obrigado-revelar-actividade-no-cppc-ao-parlamento
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-coelho-diz-nao-vai-mais-longe-nos-esclarecimentos-quanto-tecnoforma
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-banco-portugal-descartam-culpas-no-caso-bes
http://expresso.sapo.pt/portugal-nao-cumpre-pacto-orcamental-ate-2019=f892858
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-autoriza-primeira-plantacao-de-cannabis-destinada-a-medicamentos-para-o-reino-unido-1670750
http://www.publico.pt/politica/noticia/marinho-e-pinto-recusa-dizer-se-recebeu-subsidio-de-reintegracao-de-54-mil-euros-da-ordem-1672327
http://www.publico.pt/economia/noticia/funcionarios-publicos-perderam-79-euros-por-mes-com-cortes-salariais-chumbados-pelo-tc-1672314
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mp-detecta-irregularidades-mas-arquiva-inquerito-a-ocultacao-da-divida-da-madeira-1672309
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-dia-em-que-muro-de-berlim-comecou-a-cair-1672295
http://www.publico.pt/politica/noticia/mas-que-historia-e-esta-que-nao-tem-um-grande-final-1672319
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saiba-tudo-precisa-sobre-ebola
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lei-das-rendas-ha-uma-edicao-revista-aumentada-dois-anos-depois
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/escolas-sem-professores-rafael-ja-sabe-ditongo-miguel-ainda-nao
http://expresso.sapo.pt/camara-de-lisboa-fatura-216-milhoes-de-euros-na-venda-de-predios=f892857
http://expresso.sapo.pt/treze-docentes-a-porta-de-crato-envergonhe-se-do-que-faz-abandone-o-ministerio=f892865
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (cont.) 

- Crato diz que não prometeu aos professores a manutenção do lugar. "Disse 'mantêm-se'.  

Não disse 'manter-se-ão'" 

- Maria Luís admite: sim, o Novo Banco pode ter custos para os contribuintes  

- Passos já respondeu ao Parlamento sobre a Tecnoforma. Leia as explicações  

- Banco de Portugal corta previsão de crescimento de 1,1% para 0,9%  

 

Diário Económico  

- Universidades sofrem cativação de 15% 

- Função Pública: Progressões congeladas por mais um ano  

- Outras medidas do Orçamento do Estado para 2015  

- Privado pode escolher duodécimos  

- Crato ainda não tem solução para cem professores que perderam contrato  

- Mobilidade "obrigatória" para médicos  

- Taxa sobre as vendas das farmacêuticas  

- É mentira! 

- Já imaginou o que será viver com 30% do seu salário?  

 

Notícias ao Minuto 

- Maria Luís tem um imposto sobre transações financeiras na calha  

- Comunicação no caso BES entre Governo e Bruxelas investigada  

- Esqueça as reformas antecipadas no próximo ano  

- Contratação - Orçamento para 2015 aperta (ainda mais) cinto às Câmaras  

- Dez novos casos de cancro do pulmão todos os dias em Portugal  
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http://economico.sapo.pt/noticias/universidades-sofrem-cativacao-de-15_203324.html
http://economico.sapo.pt/noticias/funcao-publica-progressoes-congeladas-por-mais-um-ano_203339.html
http://economico.sapo.pt/noticias/outras-medidas-do-orcamento-do-estado-para-2015_203347.html
http://economico.sapo.pt/noticias/privado-pode-escolher-duodecimos_203341.html
http://economico.sapo.pt/noticias/crato-ainda-nao-tem-solucao-para-cem-professores-que-perderam-contrato_203320.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mobilidade-obrigatoria-para-medicos_203345.html
http://economico.sapo.pt/noticias/taxa-sobre-as-vendas-das-farmaceuticas_203342.html
http://economico.sapo.pt/noticias/e-mentira_203337.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ja-imaginou-o-que-sera-viver-com-30-do-seu-salario_203334.html
http://expresso.sapo.pt/crato-diz-que-nao-prometeu-aos-professores-a-manutencao-do-lugar-disse-mantem-se-nao-disse-manter-se-ao=f892812
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-admite-sim-o-novo-banco-pode-ter-custos-para-os-contribuintes=f892777
http://expresso.sapo.pt/passos-ja-respondeu-ao-parlamento-sobre-a-tecnoforma-leia-as-explicacoes=f892731
http://expresso.sapo.pt/banco-de-portugal-corta-previsao-de-crescimento-de-11-para-09=f892759
http://www.noticiasaominuto.com/economia/287814/maria-luis-tem-um-imposto-sobre-transacoes-financeiras-na-calha
http://www.noticiasaominuto.com/economia/287796/comunicacao-no-caso-bes-entre-governo-e-bruxelas-investigada
http://www.noticiasaominuto.com/economia/287799/esqueca-as-reformas-antecipadas-no-proximo-ano
http://www.noticiasaominuto.com/economia/287794/orcamento-para-2015-aperta-ainda-mais-cinto-as-camaras
http://www.noticiasaominuto.com/pais/287781/dez-novos-casos-de-cancro-do-pulmao-todos-os-dias-em-portugal
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Observador 

- Pensões e salários continuam congelados. Passos proíbe próximo Governo de fazer  

aumentos retroativos 

- Passos diz que não há muita margem para "relaxar"  

- Governo admite taxar transações financeiras  

- Governo alivia corte na Lei de Programação Militar 

- Governo aperta controlo a rendas pagas pelo Estado 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://observador.pt/2014/10/09/passos-coelho-portugal-sem-muita-margem-para-relaxar-consolidacao-orcamental/
http://observador.pt/2014/10/09/governo-volta-admitir-taxar-transacoes-financeiras/
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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/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1009/



