
Noticias    

Diário de Noticias 

- Patrões querem manter cortes no pagamento de feriados 

- AR: Passos não tinha exclusividade entre 1995-1999 

- Erasmus facilita acesso ao mercado de trabalho 

- Até domingo não deixe o guarda chuva em casa 

- 10 mil portugueses participam em ensaios clínicos 

- Ministério ainda sem solução para resolver concurso 

- Mil já pediram bolsa para regressar à Universidade 

- "PSD e CDS já lhes chamaram lutadores pela liberdade" (*) 

 

Correio da Manhã 

- Problema nos reatores obriga avião da TAP a regressar 

- Porto e Coimbra são os melhores a tratar o cancro 

- Aumenta o número de casais desempregados 

- Erros ignorados durante 4 anos 

- Encerramento de quartéis mata cidades (*) 

- Exército usa drones lusos para proteção no Kosovo (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Nova nota de 10 euros entra em vigor amanhã 

- Portugal propõe hoje à UE redução de 90% no preço de medicamento para Hepatite C 

- Portugal recebe 162 milhões dos 4.500 milhões de novas notas de 10 

 

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/economia/interior.aspx?content_id=4137727&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4138159
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4138215
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4137945
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4137657
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4138295
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4137970
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/aumenta_o_numero_de_casais_desempregados.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/erros_ignorados_durante_4_anos.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4138328
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4137934
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4137934
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4138370
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/problema_nos_reatores_obriga_aviao_da_tap_a_regressar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/porto_e_coimbra_sao_os_melhores_a_tratar_o_cancro.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias (cont.) 

- Quase 3.800 militares da GNR iniciam operação "Idosos em Segurança 2014" 

- Pires de Lima remete para Concertação Social posição sobre corte nas horas extra 

 

Público 

- Ministério ainda não tem “solução” para resolver problema das listas dos professores 

- Espanhóis da Air Europa confirmam estar em negociações para comprar a TAP 

 

Ionline 

- Novo Banco. Instituição começa hoje a substituir fachadas dos balcões 

- Assembleia da República. Quanto custa um deputado? 

- Deputados ganham mais do que juízes, médicos e professores 

- Submarino Tridente larga hoje para operação da NATO no Mediterrâneo 

- Em Portugal ardeu, em 2013, metade da área da Europa em fogos florestais 

- BdP não garante que todos os equipamentos estejam aptos a novas notas de 10 euros 

- Justiça já gastou 27,7 milhões em tecnologias de informação desde 2011 (*) 

 

Expresso 

- Câmara de Lisboa diz que não foi alertada para tanta chuva 

- Bombeiros chamados 121 vezes em apenas duas horas de chuva 

- Alegados crimes de Passos já prescreveram 

- As tradições portuguesas são assim: proporcionam fotografias insinuantes 

 

 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4138059
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4138405
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novo-banco-instituicao-comeca-hoje-substituir-fachadas-dos-balcoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/assembleia-da-republica-quanto-custa-deputado
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/deputados-ganham-mais-juizes-medicos-professores-0
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/submarino-tridente-larga-hoje-operacao-da-nato-no-mediterraneo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portugal-ardeu-2013-metade-da-area-da-europa-fogos-florestais-0
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/bdp-nao-garante-todos-os-equipamentos-estejam-aptos-novas-notas
http://expresso.sapo.pt/alegados-crimes-de-passos-ja-prescreveram=f890500
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministerio-ainda-nao-tem-solucao-para-resolver-problema-das-listas-dos-professores-1670481#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/espanhois-da-air-europa-confirmam-estar-em-negociacoes-para-comprar-a-tap-1670482
http://expresso.sapo.pt/camara-de-lisboa-diz-que-nao-foi-alertada-para-tanta-chuva=f890567
http://expresso.sapo.pt/bombeiros-chamados-121-vezes-em-apenas-duas-horas-de-chuva=f890561
http://expresso.sapo.pt/as-tradicoes-portuguesas-sao-assim-proporcionam-fotografias-insinuantes=f890526
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Quer dimiminuir a possibilidade de desemprego? Faça Erasmus 

- "Aumentar a salsicha educativa não é o mesmo que ter qualidade educativa" 

- “Governo vai ponderar uso da receita da fiscalidade verde para baixar IRS” 

- Modelo de venda do Novo Banco fechado até ao fim do ano 

 

Notícias ao Minuto 

- Estado arrecadou mais de 550 milhões em produtos de poupança 

- Santa Apolónia vai ter centro transitório para os sem-abrigo 

 

Observador 

- Famílias numerosas: Autarquias devem mexer no IRS 

- Novo Banco renova balcões 

- Patrões querem prolongar cortes nos feriados 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/quer-dimiminuir-a-possibilidade-de-desemprego-faca-erasmus_201986.html
http://economico.sapo.pt/noticias/aumentar-a-salsicha-educativa-nao-e-o-mesmo-que-ter-qualidade-educativa_201990.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-vai-ponderar-uso-da-receita-da-fiscalidade-verde-para-baixar-irs_201923.html
http://economico.sapo.pt/noticias/modelo-de-venda-do-novo-banco-fechado-ate-ao-fim-do-ano_201964.html
http://observador.pt/2014/09/22/vice-presidente-psd-pede-que-autarquias-tenham-poderes-em-irs-e-imi-para-beneficiar-familias-numerosas/
http://observador.pt/2014/09/22/logotipo-novo-banco-nos-balcoes-partir-de-hoje/
http://observador.pt/2014/09/22/patroes-querem-prolongar-em-2015-cortes-pagamento-de-feriados-e-horas-extra/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/279412/estado-arrecadou-mais-de-550-milhoes-em-produtos-de-poupanca
http://www.noticiasaominuto.com/pais/279393/santa-apolonia-vai-ter-centro-transitorio-para-os-sem-abrigo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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 

22-09-2014 

 

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/0922/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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