
Noticias    

Diário de Noticias 

- Marinho Pinto rompe com o MPT e vai criar novo partido 

- COMISSÃO EUROPEIA : Juncker queria Silva Peneda mas Passos vetou 

- Espetáculo noturno de luz em Cascais reúne 26 obras 

- José Manuel Pureza - A ciência do comissário 

 

Correio da Manhã 

- Cortes salariais em vigor no sábado 

- Portugal sem vantagens para já em pagar antecipadamente empréstimo do FMI 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal com segunda maior subida do emprego na União Europeia 

- Nuno Melo diz que CDS-PP tem que "afirmar mais" as suas políticas 

- Pedro Ivo Carvalho - O exército dos zombies desligados 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - As "primárias"no Partido Socialista 

- Cartas - Submarinos metem água (*) 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4119724&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4121069&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=4120416&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4120463&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/cortes_salariais_da_funcao_publica_entram_em_vigor_na_sexta_feira.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/2014_09_12_portugal_sem_vantagens_para_ja_em_pagar_antecipadamente_emprestimo_do_fmi___irlanda.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4120952
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4120938
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4120393&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4120391&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Discurso da ministra das Finanças gera mal-estar no Banco de Portugal 

- Estender ataques à Síria deixa aliados relutantes com a estratégia de Obama 

- Secretário de Estado da Justiça remete para segunda-feira esclarecimentos sobre colapso do  

sistema informático 

- Comissão de inquérito à compra de material militar vai ouvir Durão Barroso 

- "De olho na Escócia", centenas de milhares de catalães saem à rua para exigir direito ao  

referendo 

 

Ionline 

- Marinho Pinto ao i. “Vou apresentar um novo partido nas próximas semanas” 

- Mapa judiciário. Governo previu colapso e propôs que DIAP de Lisboa se mantivesse fora do  

Citius 

- Portugueses precisam de “pão na mesa e trabalho” 

- Eurogrupo aperta cerco às medidas tomadas por Mario Draghi 

- Maria Helena Magalhães - Da invicta cidade e do novo cerco 

- Carlos Pimenta - Alçapões velados das iniquidades 

 

Expresso 

- União Europeia pressiona a Rússia com sanções. E os EUA vêm a seguir 

- É funcionário público? Há uma má notícia que passou do papel à prática 

- Cortes fizeram bem às universidades, diz Nuno Crato 

- Aurora Teixeira - Ainda sobre o BES e os custos dos 'paraísos' 

- Mariana Mortágua - CTT: meio caminho andado para o disparate 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/discurso-da-ministra-das-financas-gera%20mal-estar-no-Banco-de-Portugal-1669385
http://www.publico.pt/mundo/noticia/aliados-relutantes-com-a-estrategia-de-obama-contra-o-estado-islamico-1669377
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/secretario-de-estado-da-justica-remete-para-segundafeira-esclarecimentos-sobre-colapso-do-sistema-informatico-1669436
http://www.publico.pt/politica/noticia/comissao-de-inquerito-vai-ouvir-durao-barroso-1669344
http://www.publico.pt/mundo/noticia/catalaos-celebram-o-dia-nacional-exigindo-o-direito-ao-referendo-da-independencia-1669320?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/marinho-pinto-ao-i-vou-apresentar-novo-partido-nas-proximas-semanas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/mapa-judiciario-governo-previu-colapso-propos-diap-lisboa-se-mantivesse-fora-citius/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portugueses-precisam-pao-na-mesa-trabalho/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/eurogrupo-aperta-cerco-medidas-tomadas-mario-draghi/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/da-invicta-cidade-novo-cerco/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/alcapoes-velados-das-iniquidades/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/uniao-europeia-pressiona-a-russia-com-sancoes-e-os-eua-vem-a-seguir=f889249
http://expresso.sapo.pt/e-funcionario-publico-ha-uma-ma-noticia-que-passou-do-papel-a-pratica=f889254
http://expresso.sapo.pt/cortes-fizeram-bem-as-universidades-diz-nuno-crato=f889208
http://expresso.sapo.pt/ainda-sobre-o-bes-e-os-custos-dos-paraisos=f889235
http://expresso.sapo.pt/ctt-meio-caminho-andado-para-o-disparate=f889189
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Diário Económico 

- Ucrânia arrisca gelar no Inverno com corte de gás russo 

- Madeira com 4 mil milhões de dívida pública 

- CGTP avança em tribunal para exigir devolução dos cortes no subsídio de doença e 

desemprego 

- António Costa tem, afinal, uma agenda para as contas públicas - e é próxima da do Governo 

- Governo quer reduzir “tipologia de suplementos” para cerca de “uma dezena” 

 

Notícias ao Minuto 

- Acidente : Helicóptero da Força Aérea envolvido nas buscas de aeronave ao largo de Sagres 

- Pires de Lima : "Sem chumbos, eliminaríamos sobretaxa de IRS num ano" 

 

Observador 

- Pires de Lima - Novo Banco é para vender “de forma rápida” 

- Ministros das Finanças não se comprometem com derrapagem francesa 

- Barroso e Guterres chamados a depor sobre concurso dos submarinos 

- Mais novas alunas do que alunos no Colégio Militar 

 

Visão 

- ´A ESCOM é o centro da polémica´ - Entrevista a Henrique Neto (*) 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ucrania-arrisca-gelar-no-inverno-com-corte-de-gas-russo_201294.html
http://economico.sapo.pt/noticias/madeira-com-4-mil-milhoes-de-divida-publica_201362.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cgtp-avanca-em-tribunal-para-exigir-devolucao-dos-cortes-no-subsidio-de-doenca-e-desemprego_201364.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cgtp-avanca-em-tribunal-para-exigir-devolucao-dos-cortes-no-subsidio-de-doenca-e-desemprego_201364.html
http://economico.sapo.pt/noticias/antonio-costa-tem-afinal-uma-agenda-para-as-contas-publicas-e-e-proxima-da-do-governo_201342.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-reduzir-tipologia-de-suplementos-para-cerca-de-uma-dezena_201332.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/274612/helicoptero-da-forca-aerea-envolvido-nas-buscas-de-aeronave-ao-largo-de-sagres
http://www.noticiasaominuto.com/economia/274440/sem-chumbos-eliminariamos-sobretaxa-de-irs-num-ano
http://observador.pt/2014/09/12/novo-banco-e-para-vender-de-forma-rapida/
http://observador.pt/2014/09/12/ministros-das-financas-nao-se-comprometem-com-derrapagem-francesa/
http://observador.pt/2014/09/11/barroso-e-guterres-chamados-depor-sobre-concurso-dos-submarinos/
http://observador.pt/2014/09/11/mais-novas-alunas-que-alunos-colegio-militar/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - HELICÓPTEROS DA MARINHA ATINGEM O MARCO HISTÓRICO DAS 21.000  

HORAS DE VOO 

Força Aérea - Dia da Defesa Nacional - Cinco protocolos assinados na BA5 

 

 

 

 

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 

12-09-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Helicopteros-da-Marinha-atingem-o-marco-historico-das-21000-horas-de-voo.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-659-dia-da-defesa-nacional-cinco-protocolos-assinados-na-ba5
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/0912/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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