
Noticias    

Diário de Noticias 

- ANTÓNIO COSTA : "Este é o primeiro dia de uma nova maioria de Governo" 

- Seguro assume derrota e demite-se da liderança do PS 

- Marcelo quer remodelação do Governo 

- Paulo Baldaia - "Azar ou aselhice?" 

- Pedro Marques Lopes - "Na terra das avestruzes" 

- Leonídio Paulo Ferreira - Derrotar Estado Islâmico será Guerra dos 30 Anos 

- Acordo dá 22 Pandur sem custos e 82 milhões em contrapartidas (*) 

- Força Aérea envia ambulâncias (*) 

 

Correio da Manhã 

- Há mais fiadores alvo de penhoras 
 

Jornal de Noticias 

- João Luís Barreto Guimarães - Peço desculpa por esta crónica 

- Rafael Barbosa - Costa ainda a fazer de morto 

 

Público 

- Pensões abaixo dos 5000 euros livres de cortes em 2015 

- Schroeder prometeu a Guterres “mundos e fundos” por causa dos submarinos 

- De madrugada, 300 pessoas “pisaram” história no Buçaco 

- António Costa tem um ano para refazer a unidade no PS e conquistar o Governo 

 

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/politica/interior.aspx?content_id=4150213
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4150129&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4150193&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4149195&seccao=Paulo+Baldaia&tag=Opini%E3o+-+Em+Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4149194&seccao=Pedro+Marques+Lopes&tag=Opini%E3o+-+Em+Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4150376&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/2014_09_28_ha_mais_fiadores_alvo_de_penhoras.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4150344&opiniao=Jo%E3o%20Lu%EDs%20Barreto%20Guimar%E3es
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4150364
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-garante-que-nao-havera-cortes-nas-pensoes-em-2015-1670997
http://www.publico.pt/politica/noticia/schroder-prometeu-a-guterres-mundos-e-fundos-por-causa-dos-submarinos-1671114
http://www.publico.pt/local/noticia/bucaco-300-pessoas-pisaram-historia-1671087#/0
http://www.publico.pt/politica/noticia/um-ano-para-refazer-a-unidade-no-ps-e-conquistar-o-governo-1671168?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- José Pacheco Pereira - O dia um do ano eleitoral 

- Receitas extraordinárias previstas no OE em risco de não se concretizarem 

- Obama admite que subestimou poder do Estado Islâmico 

 

Ionline 

- O inferno de Pedro Passos Coelho 

- Tomás Vasques - Mais impostos e menos Estado 

- Luís Lima - Crédito para impostos - recurso assustador 

 

Expresso 

- Durão nega relação com intermediário dos submarinos 

- Nunca se pagou tanto IRS 

- Acidente envolve autocarro com militares de Monte Real 

- Direita conquista o Senado. E extrema-direita elege senadores pela primeira vez 

 

Diário Económico 

- Câmaras desafiam Governo e mantêm 35 horas para os seus trabalhadores 

- Mercados em Perspectiva: A semana de todas as decisões para o euro 

- Mercados em Zoom: Euro com pior desempenho mensal desde Fevereiro do ano passado 

 

 

 
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/camaras-desafiam-governo-e-mantem-35-horas-para-os-seus-trabalhadores_202465.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-perspectiva-a-semana-de-todas-as-decisoes-para-o-euro_202407.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-euro-com-pior-desempenho-mensal-desde-fevereiro-do-ano-passado_202497.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-dia-um-do-ano-eleitoral-1671196?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/receitas-extraordinarias-previstas-no-oe-em-risco-de-nao-se-concretizarem-1671171?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/obama-admite-que-subestimou-poder-do-estado-islamico-1671179
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/inferno-pedro-passos-coelho
http://www.ionline.pt/iopiniao/mais-impostos-menos-estado/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/credito-impostos-recurso-assustador/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/durao-nega-relacao-com-intermediario-dos-submarinos=f891259
http://expresso.sapo.pt/nunca-se-pagou-tanto-irs=f891267
http://expresso.sapo.pt/acidente-envolve-autocarro-com-militares-de-monte-real=f891455
http://expresso.sapo.pt/direita-conquista-o-senado-e-extrema-direita-elege-senadores-pela-primeira-vez=f891451
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Fisco : Receita de impostos subiu mas IRC está em mínimos 

- Negócios : Chineses alargam lista de compras em Portugal ao setor portuário 

- Síria : Líder da Frente al-Nosra ameaça "deslocar a batalha" para o Ocidente 

- Ministra : Exército alemão é incapaz de responder aos compromissos da NATO 

 

Observador 

- Os 14 desafios de António Costa 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/282673/receita-de-impostos-subiu-mas-irc-esta-em-minimos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/282647/chineses-alargam-lista-de-compras-em-portugal-ao-setor-portuario
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/282556/lider-da-frente-al-nosra-ameaca-deslocar-a-batalha-para-o-ocidente
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/282380/exercito-alemao-e-incapaz-de-responder-aos-compromissos-da-nato
http://observador.pt/2014/09/28/os-14-desafios-de-antonio-costa/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MINISTRO DA DEFESA NACIONAL PRESIDE À SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO  

BALANÇO DA ÉPOCA BALNEAR 2014 

Exército - DESPEDIDA DO EXMO TGEN CAMPOS GIL DAS FUNÇÕES DE COMANDANTE DO  

PESSOAL 

 

 

 

 

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 

29-09-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Ministro-da-Defesa-Nacional-preside-a-sessao-de-apresentacao-do-balanco-da-Epoca-Balnear-2014.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DESPEDIDADOEXMOTGENCAMPOSGILDASFUN%C3%87%C3%95ESDECOMANDANTEDOPESSOAL.aspx
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/0929/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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