
Noticias    

Diário de Noticias 

- EUROSTAT : Desemprego recua ligeiramente para os 16,3% em Setembro 

- PASSOS COELHO : Redução de impostos só com compromisso do PS 

- DEBATE DO OE2014 : Jerónimo pede a PM para dar paz a pensionistas, Passos diz que já  

tirou 33 por cento às PPP 

- DEBATE DO OE2014 : Seguro diz que 'troika' pode ir embora mas os problemas ficam cá 

- Passos diz que Orçamento é passaporte para o pós-'troika' 

- Perdão fiscal está disponível a partir de amanhã 

- REFORMA DO ESTADO : Portas quer inscrever limite ao défice na Constituição 

- O Guião da Reforma do Estado na íntegra 

- Pontos Essenciais da Reforma do Estado 

- Instalações de armas químicas destruídas na Síria 

- Viriato Soromenho Marques - Atrito e agonia 

- Celeste Cardona - O Estado de direito social 

- André Macedo - Guião para matar ideias 

- Venda de imóveis militares em 2012 (*) 

- Cavaco afasta eleições e dá sinais de aprovar OE 2014 (*) 

 

Correio da Manhã 

- Governo quer discutir reforma do Estado para duas legislaturas 

- DECO revela casos de “pobreza real” em Portugal 

- Armando E. Pereira - Uma mão cheia de nada 

 

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=3507312&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3507434
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3507555&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3507462&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3507341
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO287208.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3505727&page=-1
http://www.dn.pt/DNMultimedia/DOCS+PDFS/Um%20Estado%20Melhor.pdf
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3506586&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3507386&seccao=M%E9dio%20Oriente
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3506581&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3506567&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3506659&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-quer-discutir-reforma-do-estado-para-duas-legislaturas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/deco-revela-casos-de-pobreza-real-em-portugal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/armando-e-pereira/uma-mao-cheia-de-nada012451030
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Custos com a nacionalização do BPN ainda estão por apurar após cinco anos 

 

Público 

- Portugal e Espanha entre os países em quem a NSA mais confia para partilhar dados 

- Expulsão de históricos do PSD nas mãos do Conselho de Jurisdição 

- Milhares de pessoas manifestaram-se em Maputo contra raptos e guerra 

- Miguel Gaspar - Reforma do Estado: o disco voador de Paulo Portas 

- Luís Valadares Tavares - Que reforma do Estado? 

- Os pagamentos em atraso estão a acelerar falências e a aumentar o desemprego 

 

Ionline 
- Reforma do Estado. Portas apresenta guião que só o próximo governo pode concretizar 

- Primeiro-ministro. "Não há uma violação clara da Constituição" 

- Governo quer limitar valor das pensões 

- Conheça as reacções ao "guião" da reforma do Estado 

- Hospitais deixam de prescrever os medicamentos inovadores 

- BPI com lucro de 72,7 milhões quer reembolsar Estado em 588 milhões 

- Jorge Bateira - O trilema 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3507187&page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/portugal-e-espanha-entre-os-paises-em-quem-a-nsa-mais-confia-para-partilhar-dados-1610851
http://www.publico.pt/portugal/jornal/expulsao-de-historicos-do-psd-nas-maos-do-conselho-de-jurisdicao-27329559
http://www.publico.pt/mundo/noticia/milhares-de-pessoas-manifestamse-em-maputo-contra-raptos-e-guerra-1610884
http://www.publico.pt/politica/noticia/reforma-do-estado-o-disco-voador-de-paulo-portas-1610882
http://www.publico.pt/politica/noticia/que-reforma-do-estado-1610906
http://www.publico.pt/economia/noticia/os-pagamentos-em-atraso-estao-a-acelerar-falencias-e-a-aumentar-o-desemprego-1610789
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/reforma-estado-portas-apresenta-guiao-so-proximo-governo-pode-concretizar
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/primeiro-ministro-nao-ha-uma-violacao-clara-da-constituicao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-quer-limitar-valor-das-pensoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conheca-reaccoes-ao-guiao-da-reforma-estado
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/hospitais-deixam-prescrever-os-medicamentos-inovadores
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bpi-lucro-727-milhoes-quer-reembolsar-estado-588-milhoes
http://www.ionline.pt/iopiniao/trilema
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Daniel Oliveira - Portas gostaria que existisse um consenso para o seu PREC 

- Henrique Monteiro - O Estado de reforma 

- As doze medidas principais do guião da reforma do Estado 

 

Destak 

- "Os Verdes" dizem que Governo tem problema com a Constituição, PM diz-se sereno sobre a  

matéria 

- OCDE prevê aumento de refugiados sírios na Europa 

- BE diz que Orçamento é o da "segunda 'troika'", Passos pede "pés na terra" 

- Dança - Companhia Olga Roriz no São Luíz 

 

Diário Económico 

- Cortes nas forças armadas definidos no final do mês (*) 
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http://expresso.sapo.pt/portas-gostaria-que-existisse-um-consenso-para-o-seu-prec=f838527
http://expresso.sapo.pt/o-estado-de-reforma=f838566
http://expresso.sapo.pt/as-doze-medidas-principais-do-guiao-da-reforma-do-estado=f838531
http://www.destak.pt/artigo/178024-os-verdes-dizem-que-governo-tem-problema-com-a-constituicao-pm-diz-se-sereno-sobre-a-materia
http://www.destak.pt/artigo/178016-ocde-preve-aumento-de-refugiados-sirios-na-europa
http://www.destak.pt/artigo/178013-be-diz-que-orcamento-e-o-da-segunda-troika-passos-pede-pes-na-terra
http://www.destak.pt/artigo/178022-companhia-olga-roriz-no-sao-luiz
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM PASSAGEIRO DO NAVIO CRUZEIRO CELEBRITY  

INFINITY 

Marinha - ONDAS GIGANTES NA PRAIA DO NORTE NA NAZARÉ 

Exército - GUIÃO PARADA MILITAR 1ª PARTE - DIA DO EXÉRCITO 2013 

Força Aérea - Contribuição portuguesa na vigilância do Mediterrâneo 

 

 

 

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/Evacuacao-medica-de-um-passageiro-do-navio-cruzeiro-Celebrity-Infinity.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Ondas-gigantes-na-Praia-do-Norte-na-Nazare.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/PublishingImages/2013/10-Outubro/Alocu%C3%A7%C3%A3o%201%C2%AA%20parte%20-%20Dia%20do%20Ex%C3%A9rcito%202013.pdf
http://www.emfa.pt/www/noticia-423-contribuicao-portuguesa-na-vigilancia-do-mediterraneo
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1031/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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