
Noticias    

Diário de Noticias 

- PRÉMIO : Nobel da Paz entregue a Malala e Kailash Satyarthi 

- IMÓVEIS MILITARES : Alienação rendeu 131 mil euros em 2013 

- DEBATE QUINZENAL : "Não vão atrelar o PS a este comboio", avisa Ferro 

- ORÇAMENTO DE ESTADO 2015 : IRC vai baixar para 21% 

 

Correio da Manhã 

- Militar de 25 anos morre esmagado 

 

Jornal de Noticias 

- Queda da PT arrasta bolsa de Lisboa para mínimos de quase 20 anos 

- Pedro bacelar de Vasconcelos - O pântano 

- Daniel Deusdado - Justiça, Educação, Agricultura, BES:Estado falhado 

- Rafael Barbosa - Os homens implosivos 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4172153
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/militar_morre_atropelado_por_camiao.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4172468
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4171672&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4169462&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4171673&opiniao=Rafael%20Barbosa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Passos assume que contribuintes podem ter de pagar por eventuais perdas no Novo Banco 

- Chineses da Fosun asseguram controlo da ES Saúde 

- Serviços deixam de descontar para a ADSE a partir de 2015 

- Portas propôs a Passos reduzir a sobretaxa do IRS para 2,5% em 2015 

- Francisco Teixeira da Mota - O circo chegou à aldeia 

- Uma comissão que acaba, outra que começa e uma preocupação em comum: as comissões  

dos submarinos 

- Salário mínimo sobe para 515 euros na Madeira e para 530 nos Açores 

 

Ionline 

- Helicópteros. Dois Kamov do Estado foram penhorados 

- SNS. Há hospitais com mais de 1000 dias de espera para consulta 

- Exportações caem 2,2% em Agosto e atingem valor mais baixo do ano, importações recuam 

 

Expresso 

- Passos e o caso BES. "Temos a solução que melhor protege o interesse dos contribuintes" 

- Costa diz que não falou de eleições antecipadas com Cavaco 

- "Governo está a ofender a dignidade" das pessoas, acusa o PCP 

- Número de alunos no ensino superior não aumenta 
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Diário Económico 

- Draghi e Schaüble chocam em Washington sobre fórmula para a zona euro 

- Chineses vencem guerra pela ES Saúde 

- Procuradoria investiga privatização falhada da TAP 

- Governo cumpre corte do IRC para 21% e prescinde de 200 milhões 

- Primeiro-ministro garante que não vai intervir na PT 

- Preços voltam a recuar 0,4% em Setembro 

 

Notícias ao Minuto 

- Orçamento : Orçamento "vai ser manipulado para passar a ideia de redução da austeridade" 

- Parlamento : Passos rejeita cenário do PS sobre educação, justiça e pobreza 

- Infarmed : Sabia que não há 255 medicamentos em farmácias e hospitais? 

 

Observador 

- Ministro espera que o Governo não seja “sovado” por dar “rebuçados” 

- Para onde vai a “pipa de massa” que Portugal receberá 

- 13 minutos, 28 deputados e um embaraço 

- Patrick Modiano vence Prémio Nobel da Literatura 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O EXÉRCITO E A EMPRESA RUNPORTO  

Exército - CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DO CMDT RC3 

Exército - 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE MUSEOLOGIA MILITAR 

Força Aérea - EH-101 Merlin resgata dois passageiros do Navio BOUDICCA 

Força Aérea - Força Aérea na visita do novo Secretário-Geral da NATO à Polónia 

Força Aérea - "Emergência Total" na Base Aérea N.º4 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NOVO SECRETÁRIO-GERAL DA NATO  

CUMPRIMENTA MILITARES PORTUGUESES NA POLÓNIA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - OFICIAL GENERAL PORTUGUÊS PARTICIPA EM  

EXERCÍCIO DA NATO NA LETÓNIA 

 

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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