
Noticias    

Diário de Noticias 

- REFERENDO NA ESCÓCIA : Reino unido por 384 mil votos 

- CASO BES : Suíça avança com insolvência do Banque Privée Espírito Santo 

- FRANÇA : Hollande vai pedir mais dois anos para cumprir o défice 

- José Manuel Pureza - Por uma representação forte 

 

Correio da Manhã 

- Passos diz que não está a ser investigado 

- Funcionários públicos podem perder suplementos 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O pecado original de Pedro Passos Coelho 

- Paula Ferreira - Governo em estado de Citius 

 

Público 

- Segurança Social prepara lista de excedentes para pessoal sem funções e carreiras não  

revistas 

- Pedro Sousa Carvalho - Vão rolar cabeças na educação e na justiça 

- JOAQUIM CHISSANO e TARJA HALONEN - Uma Agenda Inacabada: Direitos Sexuais e  

Reprodutivos no século XXI 

- Dois anos depois da falência, a cerâmica Valadares renasce pela mão de antigos  

trabalhadores 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4133658
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4133811&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4132668&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4133274&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/primeiro_ministro_diz_que_sempre_cumpriu_as_suas_obrigacoes_legais.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/governo_admite_que_funcionarios_publicos_podem_perder_suplementos.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4133121&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4133119&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.publico.pt/economia/noticia/seguranca-social-prepara-lista-de-excedentes-para-pessoal-sem-funcoes-e-de-carreiras-nao-revistas-1670152
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/estao-a-rolar-cabecas-na-educacao-e-na-saude-1670154?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/uma-agenda-inacabada-direitos-sexuais-e-reprodutivos-no-seculo-xxi-1670080
http://www.publico.pt/economia/noticia/fabrica-de-ceramica-valadares-vai-ser-reactivada-por-iniciativa-de-exquadros-1670149
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Crise no BES provoca corrida a certificados de aforro 

- Urgência do Amadora-Sintra com esperas superiores a 10 horas 

- Seguro insiste na lei eleitoral mesmo com oposição da bancada 

- Salários no Estado. Revisão de suplementos pode levar a cortes 

- Isabelle Oliveira - Sejamos optimistas! 

- José Diogo Madeira - Um mar 

 

Expresso 

- Referendo na Escócia : A noite em que foi preciso que tudo mudasse para que ficasse tudo  

na mesma 

- BES "não está em liquidação" 

- Grécia quer dispensar FMI 

- Aurora Teixeira - 'Nem nem' e 'nem nem nem': desculpas para quê? 

 

Diário Económico 

- IRS vai mudar radicalmente em 2015? 

- Comissão beneficia pensionistas com rendimentos elevados 

- PSD vai liderar comissão de inquérito ao BES 

- Fórum para a Autonomia admite referendo na Madeira se população quiser 

- Governo admite que revisão de suplementos pode reduzir salários 
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http://economico.sapo.pt/noticias/irs-vai-mudar-radicalmente-em-2015_201777.html
http://economico.sapo.pt/noticias/comissao-beneficia-pensionistas-com-rendimentos-elevados_201778.html
http://economico.sapo.pt/noticias/psd-vai-liderar-comissao-de-inquerito-ao-bes_201845.html
http://economico.sapo.pt/noticias/forum-para-a-autonomia-admite-referendo-na-madeira-se-populacao-quiser_201836.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-admite-que-revisao-de-suplementos-pode-reduzir-salarios_201825.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/crise-no-bes-provoca-corrida-certificados-aforro/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/urgencia-amadora-sintra-esperas-superiores-10-horas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/seguro-insiste-na-lei-eleitoral-mesmo-oposicao-da-bancada/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/salarios-no-estado-revisao-suplementos-pode-levar-cortes
http://www.ionline.pt/iopiniao/sejamos-optimistas/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/mar/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/a-noite-em-que-foi-preciso-que-tudo-mudasse-para-que-ficasse-tudo-na-mesma=f890081
http://expresso.sapo.pt/bes-nao-esta-em-liquidacao=f890171
http://expresso.sapo.pt/grecia-quer-dispensar-fmi=f890068
http://expresso.sapo.pt/nem-nem-e-nem-nem-nem-desculpas-para-que=f890123
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Função Pública : Açores aprovam compensação de novos cortes salariais 

- Politólogo : "Problema na Escócia não acabou hoje, começou hoje" 

- Novo Banco : Vítor Bento saiu por não acreditar em sucesso nos testes de stress 

- Comparação : Portugal cresce 4,5 vezes menos do que a Irlanda 

- Manuela Ferreira Leite : "Não é por serem impostos verdes que deixam de ser impostos" 

 

Observador 

- Todos querem “ir até ao fim”, mas por caminhos diferentes 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/278031/acores-aprovam-compensacao-de-novos-cortes-salariais
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/278034/problema-na-escocia-nao-acabou-hoje-comecou-hoje
http://www.noticiasaominuto.com/economia/278017/vitor-bento-saiu-por-nao-acreditar-em-sucesso-nos-testes-de-stress
http://www.noticiasaominuto.com/economia/277950/portugal-cresce-4-5-vezes-menos-do-que-a-irlanda
http://www.noticiasaominuto.com/politica/277857/nao-e-por-serem-impostos-verdes-que-deixam-de-ser-impostos
http://observador.pt/2014/09/19/todos-querem-ir-ate-ao-fim-mas-por-caminhos-diferentes/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Estação de Radar N.º 2 comemora 56 anos 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KTM - TREINO OPERACIONAL DE CONTROLO  

DE TUMULTOS (VIDEO) 

 

 

 

 

 

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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http://www.emfa.pt/www/noticia-671-estacao-de-radar-n-2-comemora-56-anos
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/733
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/0919/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts

	Isabelle Oliveira - Sejamos optimistas!



