
Noticias    

Diário de Noticias 

- Défice pode chegar a 7,5%. Bruxelas pede mais cortes 

- Maioria vai negociar nova coligação 

- OE 2015 : Governo só pode dar "sinais simbólicos" no IRS, diz Catroga 

- BES : Cavaco contraria Passos e Maria Luís 

- UTAO : Economia nacional pode crescer menos que 1% este ano 

- Mário Soares - Um governo no fim 

- Ferreira Fernandes - Palavras por não haver nada a dizer 

- Portugal paga 37 milhões por desistir de helicópteros NH90 (*) 

 

Correio da Manhã 

- Rescisão mais alta para os menos qualificados 

 

Jornal de Noticias 

- Bruxelas diz que venda rápida do Novo Banco pode estar em risco 

 

Público 

- Candidato presidencial no novo acordo para prolongar coligação PSD/CDS 

- Rui Rio nega ter uma estratégia para chegar à liderança do PSD 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4178277&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4178431&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4178258&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4177723&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4177261&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4177755&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4177935&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/rescisao_mais_alta_para_os_menos_qualificados.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4178276&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/candidato-presidencial-no-novo-acordo-para-prolongar-coligacao-psdcds-1672772
http://www.publico.pt/politica/noticia/rui-rio-nega-ter-uma-estrategia-para-chegar-a-lideranca-do-psd-1672779
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Líder da comissão de inquérito trabalhou para escritório de advogados do BES 

- PSD aguenta Crato. Cavaco diz que “algo não está bem” 

- Escolas podem ficar sem professores até Novembro 

- António Cluny - O sucateamento do Estado 

- Luís Rosa - Os advogados do regime 

- Submarinos. Oposição encontrou "indícios" de favorecimento ao BES (*) 

 

Expresso 

- Governo desiste de défice de 2,5% 

- Maria Luís confirma manutenção da sobretaxa de IRS em 2015 

- Dezenas de escolas estiveram até esta segunda-feira sem poder pedir professores 

- Fogueira sem vaidades (*) 

 

Diário Económico 

- Preço dos combustíveis não acompanha descida do petróleo 

- Promessa de Draghi vai enfrentar o Tribunal de Justiça da UE 

- Confiança na Alemanha derrapa para mínimos de quase dois anos 

- Produção industrial diminui 1,8% na zona euro 

- Governo compra quatro patrulhas por quatro milhões 
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http://economico.sapo.pt/noticias/preco-dos-combustiveis-nao-acompanha-descida-do-petroleo_203624.html
http://economico.sapo.pt/noticias/promessa-de-draghi-vai-enfrentar-o-tribunal-de-justica-da-ue_203649.html
http://economico.sapo.pt/noticias/confianca-na-alemanha-derrapa-para-minimos-de-quase-dois-anos_203653.html
http://economico.sapo.pt/noticias/producao-industrial-diminui-18-na-zona-euro_203660.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-compra-quatro-patrulhas-por-quatro-milhoes_203618.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lider-da-comissao-inquerito-trabalhou-escritorio-advogados-bes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-aguenta-crato-cavaco-diz-algo-nao-esta-bem/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/escolas-podem-ficar-sem-professores-novembro
http://www.ionline.pt/iopiniao/sucateamento-estado/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/os-advogados-regime-0/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/governo-desiste-de-defice-de-25=f893561
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-confirma-manutencao-da-sobretaxa-de-irs-em-2015=f893499
http://expresso.sapo.pt/dezenas-de-escolas-estiveram-ate-esta-segunda-feira-sem-poder-pedir-professores=f893471
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Sérgio Monteiro : Não há "divergências nenhumas" em relação à privatização da TAP 

- PSD : Negrão preside à comissão do BES, mas trabalhou para o banco 

- Programa : Erro na colocação de professores resolvido com 'cortes' na matéria 

- OE : Reposição salarial custa 225 milhões, saída de pessoal corta 313 milhões 

- OE 2015 : Governo vai 'quebrar' a promessa de défice que fez para 2015 

- Sindicatos : Função Pública apresenta ao Governo propostas reivindicativas 

 

Observador 

- Partidos usam esquema da lei para receberem mais do Estado 

- Bruxelas diz que meta do défice de 2015 só é alcançada com medidas adicionais 

- Produção industrial cai em agosto mas Portugal teve 2.º maior crescimento 

 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/290128/nao-ha-divergencias-nenhumas-em-relacao-a-privatizacao-da-tap
http://www.noticiasaominuto.com/politica/290036/negrao-preside-a-comissao-do-bes-mas-trabalhou-para-o-banco
http://www.noticiasaominuto.com/pais/290040/erro-na-colocacao-de-professores-resolvido-com-cortes-na-materia
http://www.noticiasaominuto.com/economia/290037/reposicao-salarial-custa-225-milhoes-saida-de-pessoal-corta-313-milhoes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/290027/governo-vai-quebrar-a-promessa-de-defice-que-fez-para-2015
http://www.noticiasaominuto.com/politica/289975/funcao-publica-apresenta-ao-governo-propostas-reivindicativas
http://observador.pt/especiais/partidos-usam-esquema-da-lei-para-receber-mais-estado/
http://observador.pt/2014/10/14/bruxelas-diz-que-meta-defice-de-2015-e-alcancada-com-medidas-adicionais/
http://observador.pt/2014/10/14/producao-industrial-cai-em-agosto-mas-portugal-teve-2-o-maior-crescimento/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA RIBEL TERCERO 

Força Aérea - Evacuação aeromédica a 900 km de distância 

Força Aérea – Minusma 

Força Aérea - Base Aérea Nº6 recebe novo Comandante 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRANSFERÊNCIA DE AUTORIDADE DE COMANDO NO  

KOSOVO 

 

 

 

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 

14-10-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-RIBEL-TERCERO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-697-evacuacao-aeromedica-a-900-km-de-distancia
http://www.emfa.pt/www/noticia-695-minusma
http://www.emfa.pt/www/noticia-696-base-aerea-n-6-recebe-novo-comandante
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/743
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/1014/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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