
Noticias    

Diário de Noticias 

- Mário Soares - Um setembro difícil 

- Pedro Tadeu - A inevitável liquidação do moralista Vítor Bento 

 

Jornal de Noticias 

- Aguiar Branco quer reflexão sobre o papel de Portugal no combate ao Estado Islâmico 

 

Público 

- Fisco já deu ordem para avançar com 2,3 milhões de penhoras este ano 

- Meio milhão de portugueses precisa de ajuda alimentar 

- Advogados já conseguem introduzir novas acções no Citius, mas ninguém sabe onde vão  

parar 

- Aumento do salário mínimo possível ainda este ano, mas acordo será difícil 

- Novo Banco acorda venda da Tranquilidade à Apollo 

 

Ionline 

- O caso BES torna mais difícil vender Portugal lá fora 

- Taxa Euribor em mínimos a nove meses e a subir a três, seis, e 12 meses 

- Kamov. Pedido de arresto de helis do Estado entra no tribunal esta semana 

- Inquérito Defesa. Advogados reconhecem dificuldades entre papéis e arquivos “perdidos” 

- Carlos Moreno - Sinais de um ensaio geral 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/ordens-de-penhora-sobem-para-23-milhoes-e-ja-superam-pedidos-de-2013-1669882
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/meio-milhao-de-portugueses-precisa-de-ajuda-alimentar-1669902?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/advogados-ja-conseguem-introduzir-novas-accoes-no-citius-mas-ninguem-sabe-onde-elas-vao-parar-1669887
http://www.publico.pt/economia/noticia/aumento-do-salario-minimo-possivel-ainda-este-ano-mas-acordo-sera-dificil-1669894
http://www.publico.pt/economia/noticia/novo-banco-acorda-venda-da-tranquilidade--a-apollo-1669884
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/caso-bes-torna-mais-dificil-vender-portugal-la-fora/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/taxa-euribor-minimos-nove-meses-subir-tres-seis-12-meses
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/kamov-pedido-arresto-helis-estado-entra-no-tribunal-esta-semana/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/inquerito-defesa-advogados-reconhecem-dificuldades-entre-papeis-arquivos-perdidos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sinais-ensaio-geral/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Alexandre Abreu - Falemos então de emprego 

- Paula Santos - A propósito dos 35 anos do SNS 

- Paulo Portas e o Novo Banco. "Dispensaríamos este problema" 

 

Diário Económico 

- Salário mínimo volta ao debate, mas sem consenso 

- Inflação na zona euro suspende queda em Agosto 

- Stock da Cunha deverá assumir hoje liderança do Novo Banco 

- Douro Azul compra paquete Atlântida por 8,5 milhões de euros 

- Privatizações já renderam 9,2 mil milhões de euros aos cofres do Estado 

 

Notícias ao Minuto 

- Democracia : Partidos que nascem motivados pelo descontentamento 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "O resultado aceita-se." 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - RECUPERADOS OS DESTROÇOS DA AERONAVE CAÍDA JUNTO À BALEEIRA 

Força Aérea - Esquadra 501 comemora 37 anos de actividade 

Força Aérea - Depósito Geral da Força Aérea comemora 96 anos 

Força Aérea - Homenagem aos Praças das Forças Armadas 

Força Aérea - CFMTFA tem novo Comandante 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - ATIVIDADES DA KTM NO MÊS DE SETEMBRO 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - APOIO DOS MILITARES DO 8º CONTIGENTE NO 

MAP READING WORKSHOP  

 

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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