
Noticias    

Diário de Noticias 

- Tribunal absolveu todos os arguidos no processo Bragaparques 

- OCDE piora previsão de crescimento de Portugal em 2014 e 2015 

- BRASIL : Dilma apela à união após vitória mais curta desde a ditadura 

- Crianças portuguesas reconhecem a crise como um problema que afeta o seu quotidiano 

- Galp negoceia com Governo prospeção de petróleo no Alentejo em 2016 

- Reforma do IRS "esconde o essencial" feito por Gaspar 

- Militares portugueses deixam Cabul em meados de novembro 

- Pedro Marques Lopes - Tainha por cherne 

- Paulo Baldaia - Assunto sério 

 

Correio da Manhã 

- Combustíveis mais caros em 2015 

- Durão com pensão de 11 mil por mês 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal incentivado a eliminar taxa intermédia do IVA e reduzir uso da taxa de 6% 

- Ministra recusa intervenção pública no BCP 

- Paula Ferreira - O Mundo virado ao contrário 

- José Mendes - Jornadas de fim de ciclo 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4203660&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/macro/interior.aspx?content_id=4203407&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4203581
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4203596&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4203899&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4202907
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4202834
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4201761&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4201765&seccao=Paulo%20Baldaia&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/oe2015_gasoleo_fica_5_centimos_por_litro_mais_caro_e_a_gasolina_65_centimos___galp.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/durao_com_pensao_de_11_mil_por_mes.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4203451&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4203791
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4202962&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4201894&opiniao=Jos%E9%20Mendes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Fiscalidade faz subir para 19 cêntimos diferença do preço da gasolina face a Espanha 

- OCDE prevê crescimento mais baixo que o Governo para este ano e o próximo 

- Marcelo responde a Passos e diz que ataque a comentadores "é o caminho do fim" 

 

Ionline 

- Estado vai pagar 55 milhões de euros a duas entidades que deveriam estar extintas 

- Um terço dos consumidores diz não valer a pena mudar para mercado livre de luz e gás 

- IMI. Saiba como pode pagar menos de imposto 

- Ajuda externa. Troika regressa terça-feira a Lisboa e fica até 2035 

- Tomás Vasques - Socialistas - morte natural ou eutanásia? 

- Filipa Correia Pinto - E tudo o prazo levou? 

- Portugal paga 37 milhões para desistir de helicópteros (*) 

 

Expresso 

- PCP não quer acordos com o PS 

- Tudo o que precisa de saber sobre o ébola, em dois minutos 

 

Diário Económico 

- Saiba o que vai mudar no IRS do próximo ano 

- Bancos descem ‘spreads’ da habitação no papel mas continuam a cobrar o mesmo 

- Um mau caminho para ganhar eleições 

- Luís Lima - Barril de pólvora 
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http://economico.sapo.pt/noticias/saiba-o-que-vai-mudar-no-irs-do-proximo-ano_204570.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bancos-descem-spreads-da-habitacao-no-papel-mas-continuam-a-cobrar-o-mesmo_204560.html
http://economico.sapo.pt/noticias/um-mau-caminho-para-ganhar-eleicoes_204602.html
http://economico.sapo.pt/noticias/barril-de-polvora_204552.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/fiscalidade-vai-agravar-diferenca-do-preco-da-gasolina-em-118-centimos-face-a-espanha-1674269
http://www.publico.pt/economia/noticia/ocde-preve-crescimento-mais-baixo-que-o-governo-este-ano-e-no-proximo-1674235?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-responde-a-passos-e-diz-que-o-ataque-a-comentadores-e-o-caminho-do-fim-1674231?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/estado-vai-pagar-55-milhoes-euros-duas-entidades-deveriam-estar-extintas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/terco-dos-consumidores-diz-nao-valer-pena-mudar-mercado-livre-luz-gas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/imi-saiba-pode-pagar-menos-imposto/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ajuda-externa-troika-regressa-terca-feira-lisboa-fica-2035/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/socialistas-morte-natural-ou-eutanasia/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/tudo-prazo-levou/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/pcp-nao-quer-acordos-com-o-ps=f895382
http://expresso.sapo.pt/tudo-o-que-precisa-de-saber-sobre-o-ebola-em-dois-minutos=f894514
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- OCDE defende subsídio de desemprego desligado da idade 

- OCDE sugere maior redução de funcionários públicos em Portugal 

- Defesa aposta na indústria naval e aeronáutica na Colômbia 

 

Notícias ao Minuto 

- ASPP : PSP admite número excessivo de polícias 

- Sindicato : GNR diz que OCDE desconhece défice de efetivos 

 

Observador 

- O dia seguinte: Montanha-russa nas ações do BCP 

- O “moral” das tropas em África 

- OCDE: Salário mínimo português é dos mais baixos da Europa ocidental 

- OCDE quer antecipar fim das rendas excessivas na energia 

 

Sol  

- Ana acelera aeroporto low cost no Montijo (*) 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ocde-defende-subsidio-de-desemprego-desligado-da-idade_204617.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ocde-sugere-maior-reducao-de-funcionarios-publicos-em-portugal_204614.html
http://economico.sapo.pt/noticias/defesa-aposta-na-industria-naval-e-aeronautica-na-colombia_204584.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/296935/psp-admite-numero-excessivo-de-policias
http://www.noticiasaominuto.com/pais/296881/gnr-diz-que-ocde-desconhece-defice-de-efetivos
http://observador.pt/2014/10/27/o-dia-seguinte-montanha-russa-nas-acoes-bcp/
http://observador.pt/especiais/o-moral-das-tropas-em-africa/
http://observador.pt/2014/10/27/ocde-salario-minimo-portugues-e-dos-mais-baixos-da-europa-ocidental/
http://observador.pt/2014/10/27/embargo-0945-ocde-quer-antecipar-fim-das-rendas-excessivas-na-energia/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - RESGATE DE CINCO TRIPULANTES DA EMBARCAÇÃO DE PESCA VIKING 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE ZARGA 

Marinha - IH NA ORGANIZAÇÃO DA 7ª CONFERÊNCIA EUROGOOS 

Força Aérea - Força Aérea na iniciativa “Crescer em Segurança” 

Força Aérea - Academia participa em conferência sobre sistemas de informação 

Estado-Maior-General das Forças ArmadasCURSO AFGHAN TACTICAL AIR COORDINATOR 

 

 

 

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 

27-10-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-cinco-tripulantes-da-embarcacao-de-pesca-de-arte-xavega-VIKING.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-ZARGA.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/IH-na-organizacao-da-7-Conferencia-EuroGOOS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-707-forca-aerea-na-iniciativa-crescer-em-seguranca
http://www.emfa.pt/www/noticia-708-academia-participa-em-conferencia-sobre-sistemas-de-informacao
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/748
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/1027/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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	Cartaz Cultural dos Açores



