
Noticias    

Diário de Noticias 

- IRS. Novas regras penalizam famílias sem filhos a partir dos 800 euros 

- Avião russo intercetado na Estónia por F-16 portugueses 

 

Jornal de Noticias 

- Daniel Deusdado - Confiança em Salgado destruiu a PT (e o país) 

 

Público 

- Deco acusa Finanças de cobrança indevida de 244 milhões de euros de IMI 

- Novas medidas extraordinárias do BCE já chegaram a Portugal 

- Sobretaxa do IRS e Educação criam mal-estar na coligação 

- Inspectores alertam para cortes na PJ que "colocam em causa" o combate ao crime 

- Presidente da Câmara do Porto diz que Cavaco Silva tem “dificuldade em interpretar as  

inquietações dos portugueses” 

 

Ionline 

- Dívida pública representava 129,4% no PIB no 2.º trimestre com nova metodologia 

- Estado Islâmico. Machete revela informação secreta e deixa Portugal em alerta 

- PSD quer Passos na liderança mesmo com derrota nas legislativas 

- Debate público sobre a dívida sim, mas curto e depois do OE 

- Luís Osório - Ditadura das tricas 
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Expresso 

- Polémica estala em França: primeiro-ministro quer que Partido deixe de se chamar Socialista 

 

Diário Económico 

- Portugal ameaça bloquear pacote energético na cimeira europeia 

- Fausto Coutinho - Maldito Défice 

- Novo tombo da PT em bolsa agrava para 44% perdas em Outubro 

 

Observador 

- Agência de “rating” alerta que a crise do euro ainda não acabou 

- BCE pode comprar até 34 mil milhões em dívida dos bancos nacionais 

- CDS pede privatização “cuidadosa” da TAP 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NOVOS PATRULHAS: ASSINATURA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO 

Marinha - TRIPULANTE EVACUADO DO NAVIO DE PASSAGEIROS BLACK WATCH 

Exército - EXPOSIÇÃO “ARTILHARIA – QUATRO SÉCULOS DE ARTE E CIÊNCIA”  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES ACOMPANHAM  

INSPEÇÃO DE TREINO NO AFEGANISTÃO  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EXERCÍCO FOX III E A FULL OPERATIONAL  

CAPABILITY DA RESERVA TÁTICA DA KFOR 

 

 

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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