
Noticias    

Diário de Noticias 

- VIRIATO SOROMENHO-MARQUES - Futuro exíguo 

- ELEIÇÕES NO PS : Coelho diz que é "impossível" uma chapelada nas primárias 

- Mello Saúde lança OPA concorrente à ES Saúde por 4,4 euros 

- SINDICATOS : CGTP protesta junto à AR contra aprovação de rectificativo 

- A diferença entre a folha de rosto e os anexos (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Obama "pronto" para lançar ataques aéreos contra Estado Islâmico na Síria 

- UGT defende aumentos salariais entre 2,5 e 3% para 2015 

- Rafael Barbosa - Nem há emprego nem há futuro 

 

 

Público 

- Se Cavaco não soube tudo do BES foi porque não perguntou, diz Passos 

- Governo limita acesso às facturas de água e luz para agilizar despejos 

- Manuel Loff - O séc. XXI, um segundo século americano? 

- Nem as férias tiraram o protagonismo a Passos Coelho nas notícias na TV 

- Diferenças de spread marcaram concurso para os submarinos (*) 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4118607&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4118635&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/mercados/interior.aspx?content_id=4118843&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4118853
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4118810
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4117815
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4118395&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-diz-que-presidente-quer-mostrar-que-nao-foi-parte-activa-no-caso-bes-1669269
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-restringe-possibilidade-de-acesso-as-facturas-de-agua-e-luz-para-agilizar-despejos-1669265
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-sec-xxi-um-segundo-seculo-americano-1669257
http://www.publico.pt/politica/noticia/nem-as-ferias-tiraram-o-protagonismo-a-passos-coelho-nas-noticias-na-tv-1669239
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Conheça os 7 pesadelos de Maria Luís Albuquerque 

- Moedas tem 80 mil milhões para gerir ciência e investigação 

- Comissão Europeia. Portugal deve prosseguir esforços para melhorar competitividade 

- Bispo das Forças Armadas. Fanatismo religioso é “grande perigo para a humanidade” 

- Luís Osório - Carlos Moedas e a ciência portuguesa 

 

Expresso 

- O mundo foi sempre uma confusão 

- Orçamento rectificativo deverá ser aprovado hoje 

 

Diário Económico 

- Banco de fomento já tem licença 

- Divergências na dívida não chegam para evitar ataques pessoais entre Costa e Seguro 

- UTAO estima que novas regras baixem défice para 3,7% do PIB 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://economico.sapo.pt/noticias/banco-de-fomento-ja-tem-licenca_201268.html
http://economico.sapo.pt/noticias/divergencias-na-divida-nao-chegam-para-evitar-ataques-pessoais-entre-costa-e-seguro_201253.html
http://economico.sapo.pt/noticias/utao-estima-que-novas-regras-baixem-defice-para-37-do-pib_201243.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/conheca-os-7-pesadelos-maria-luis-albuquerque/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/moedas-tem-80-mil-milhoes-gerir-ciencia-investigacao
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/comissao-europeia-portugal-deve-prosseguir-esforcos-melhorar-competitividade/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bispo-das-forcas-armadas-fanatismo-religioso-grande-perigo-humanidade/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/carlos-moedas-ciencia-portuguesa/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/o-mundo-foi-sempre-uma-confusao=f889032
http://expresso.sapo.pt/orcamento-rectificativo-devera-ser-aprovado-hoje=f889096
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Reunião : Eurogrupo pode abrir espaço para pagamento antecipado ao FMI 

- Obrigações : Investidores com dificuldade em reaver dinheiro aplicado no BES 

 

Observador 

- O que é feito dos presos de Guantánamo que Portugal acolheu? 

- Um poço de mentes brilhantes no Reino Unido. E são portuguesas 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/274016/eurogrupo-pode-abrir-espaco-para-pagamento-antecipado-ao-fmi
http://www.noticiasaominuto.com/economia/273964/investidores-com-dificuldade-em-reaver-dinheiro-aplicado-no-bes
http://observador.pt/especiais/o-que-e-feito-dos-presos-de-guantanamo-que-portugal-acolheu/
http://observador.pt/especiais/um-poco-de-mentes-brilhantes-reino-unido-e-sao-portuguesas/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - APOIO À CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO RE 3  

Exército - 204º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DO BUÇACO 

Exército - IV SEMINÁRIO ENTRE O CID E O "MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA"  

(MADOC) DO EXÉRCITO ESPANHOL 

Força Aérea - Mais um dia de base aberta este domingo 

 

 

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 

11-09-2014 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/APOIO%C3%80C%C3%82MARAMUNICIPALDECONST%C3%82NCIA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDORE3.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/204%C2%BAANIVERS%C3%81RIODABATALHADOBU%C3%87ACO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/IVSEMIN%C3%81RIOENTREOCIDEOMANDODEADIESTRAMIENTOYDOCTRINA(MADOC)DOEX%C3%89RCITOESPANHOL.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/subPagina-centenario-001.005.007.003.001-base-aerea-n-1-sintra-14-de-setembro
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/0911/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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