
Noticias    

Diário de Noticias 

- Desemprego em Portugal mantém-se estável nos 14% em agosto 

- SAÚDE : Criado portal informativo para doentes oncológicos 

- Mário Soares - Um mês muito difícil 

- Adriano Moreira - Lições das guerras 

- Pedro Tadeu - Costa é mesmo melhor que Seguro? 

 

Jornal de Noticias 

- Moedas diz em Bruxelas que "muitas vezes" discordou da "troika" 

- Redução da sobretaxa e quociente familiar marcam proposta de reforma do IRS 

- Pedro Filipe Soares apresenta moção e candidatura à liderança do BE 

 

Público 

- Aviões de combate a incêndios alugados fora da lei por dois milhões, revela Tribunal de  

Contas 

- Isabel dos Santos reforça estatuto de maior investidor de Angola em Portugal 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/macro/interior.aspx?content_id=4152787&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4152661
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4152354&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4152351&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4152357&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4152768&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4152694&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4153026
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/avioes-de-combate-a-incendios-alugados-fora-da-lei-por-dois-milhoes-revela-tribunal-de-contas-1671303
http://www.publico.pt/economia/noticia/isabel-dos-santos-reforca-estatuto-de-maior-investidor-de-angola-em-portugal-1671250
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Tecnoforma. DCIAP nega acesso a contabilidade da empresa 

- Salário. Rendimento médio de um sénior em Portugal é igual ao do Cazaquistão 

- Catalunha. Guerra jurídica de Madrid bloqueia referendo e provoca revolta 

- Senado francês vira à direita, já com presença da Frente Nacional 

- António Cluny - Que papel hoje para os magistrados? 

- Luís Menezes Leitão - Os últimos dias 

 

Expresso 

- Estimativa do INE excede limite do défice para este ano 

- Partido de Marinho e Pinto já tem declaração de princípios 

- Bruxelas não faz a mínima ideia do que é viver com 500 euros em Portugal 

- Depois de Vítor Bento, agora é Seguro a renunciar ao Conselho de Estado 

- Portugal vai participar na coligação contra o Estado Islâmico 

- Bruxelas desagradada com aumento do salário mínimo 

 

Diário Económico 

- Défice deste ano fica em 4,8% 

- Inflação na zona euro enfraquece para 0,3% 

- Salário mínimo aumenta amanhã 

- Pires de Lima espera venda do Novo Banco "durante 2015" 

- Porque é que as eleições devem ser antecipadas 

- Costa prepara ataque a áreas-chave do Orçamento do Estado para 2015 
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http://economico.sapo.pt/noticias/defice-deste-ano-fica-em-48_202595.html
http://economico.sapo.pt/noticias/inflacao-na-zona-euro-enfraquece-para-03_202587.html
http://economico.sapo.pt/noticias/salario-minimo-aumenta-amanha_202592.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pires-de-lima-espera-venda-do-novo-banco-durante-2015_202602.html
http://economico.sapo.pt/noticias/porque-e-que-as-eleicoes-devem-ser-antecipadas_202581.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-prepara-ataque-a-areaschave-do-orcamento-do-estado-para-2015_202576.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tecnoforma-dciap-nega-acesso-contabilidade-da-empresa/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/salario-rendimento-medio-senior-portugal-igual-ao-cazaquistao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/catalunha-guerra-juridica-madrid-bloqueia-referendo-provoca-revolta/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/senado-frances-vira-direita-ja-presenca-da-frente-nacional/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/papel-hoje-os-magistrados/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/os-ultimos-dias
http://expresso.sapo.pt/estimativa-do-ine-excede-limite-do-defice-para-este-ano=f891620
http://expresso.sapo.pt/partido-de-marinho-e-pinto-ja-tem-declaracao-de-principios=f891590
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-nao-faz-a-minima-ideia-do-que-e-viver-com-500-euros-em-portugal=f891605
http://expresso.sapo.pt/depois-de-vitor-bento-agora-e-seguro-a-renunciar-ao-conselho-de-estado=f891513
http://expresso.sapo.pt/portugal-vai-participar-na-coligacao-contra-o-estado-islamico=f891507
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-desagradada-com-aumento-do-salario-minimo=f891471
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- INE : Défice orçamental atinge os 6,5% 

- Óbito : Morreu o comandante Alpoim Calvão 

- Comissário : Eis as prioridades apresentadas por Moedas 

 

Observador 

- Há 80 mil pessoas a protestar na rua. O que se passa em Hong Kong? 

- Contas da Tecnoforma mantidas em segredo 

- A carta anónima enviada à PGR que denunciava Passos Coelho 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/283308/defice-orcamental-atinge-os-6-5
http://www.noticiasaominuto.com/pais/283285/morreu-o-comandante-alpoim-calvao
http://www.noticiasaominuto.com/politica/283220/eis-as-prioridades-apresentadas-por-moedas
http://observador.pt/2014/09/30/ha-80-mil-pessoas-protestar-na-rua-o-que-se-passa-em-hong-kong/
http://observador.pt/2014/09/29/contas-da-tecnoforma-mantidas-em-segredo/
http://observador.pt/2014/09/29/carta-que-deu-origem-investigacao-que-passos-coelho-recebeu/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - BALANÇO DA ÉPOCA BALNEAR - MAIO A SETEMBRO DE 2014 

Marinha - MEDITERRANEAN COAST GUARD FUNCTIONS FORUM, PORTUGAL 2014 

Força Aérea - BASE AÉREA Nº11 - BEJA - 04 DE OUTUBRO 

Força Aérea - População 'voa' no Aeródromo de Manobra N.º1 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NA INAUGURAÇÃO  

DE BASE AÉREA NA LETÓNIA 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Balanco-da-Epoca-Balnear-maio-a-setembro-de-2014.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mediterranean-Coast-Guard-Functions-Forum-Portugal-2014.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/subPagina-centenario-001.005.007.003.005-base-aerea-n-11-beja-04-de-outubro
http://www.emfa.pt/www/noticia-678-populacao-039-voa-039-no-aerodromo-de-manobra-n-1
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/738
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/0930/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



