
Noticias    

Diário de Noticias  

- Defesa aérea ativada três vezes neste ano por aviões não identificados  

- Morgado quis reunir-se com PGR para pedir apoio no caso Citius  

- Novos horários para bares de Lisboa em consulta pública  

- "Sempre que pude ajudei ao máximo o meu país"  

- Fator genético parece decisivo para sobreviver, ou não, à infeção do ébola  

- Reposição de salários vai mesmo ser faseada. Funcionários só recuperam tudo em 2019  

- Diretor-geral do Ensino Superior é a terceira saída na Educação em 41 dias  

- Manifestação contra Governo deverá trazer a Lisboa milhares de funcionários públicos  

 

Correio da Manhã  

- Machete avisa que portugueses no Estado Islâmico são terroristas  

- Citius: Ministério Público investiga eventual sabotagem  

- Mais de 3.400 GNR reforçam patrulhamento 

 

Jornal de Noticias 

- Ministra das Finanças diz que novo resgate "não é inconcebível"  

- Manifestação de funcionários públicos pode fechar escolas esta sexta-feira 

- Interceção de aviões russos "não é fenómeno simpático" mas é frequente  

- Temperaturas descem e chuva regressa  

- Taxa de desemprego em Portugal desce para 13,6% em setembro  

- Governo está atento à situação dos portugueses no Burkina Faso 
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Público 

- Engenharia de Lisboa e Porto entre as melhores da Europa em novo ranking 

- Pais responsáveis por 45% dos casos de maus tratos a crianças até seis anos  

- Ministra das Finanças atira para o TC culpas pelo não cumprimento do défice  

- Passos Coelho a anunciar viragens desde 2012 

- Técnicos suspeitos voltam à PJ e PGR confirma investigação por sabotagem  

- Europa pouco impressionada com hiperactividade dos aviões militares russos  

 

Ionline 

- Salgado admitiu em Dezembro que buraco do BES superaria o do BPN 

- Os dias em que os administradores do GES recearam ser presos  

- Lisboa. Câmara quer proibir álcool nas ruas a partir da uma da manhã  

- Citius. Suspeitos de sabotagem garantiram que estava "tudo a 100%"  

- Salários. Passos promete cortes até 2018, PS não diz o que fará  

- Esteve na Guiné, Libéria ou Serra Leoa? Pergunta passa a ser obrigatória nos serviços de 

saúde  

- Guerra Fria. Rússia fez mais de 100 raides áereos no espaço europeu em 2014  

- Costa diz que salários têm de ser repostos em 2016 por inteiro  

 

Expresso  

- Força Aérea divulga foto de bombardeiro russo que sobrevoou o Atlântico perto de Portugal  

- Siga o segundo dia do debate na Assembleia do Orçamento do Estado  

- Diretores do Banco de Portugal vão para a PwC depois de contratos sem concurso  

- O Halloween é uma importação mas foi criado na Europa há 2000 anos. E esta, hein?  
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Expresso (cont.)  

- Maria Luís reitera: reposição de salários será de 20% ao ano 

- Está prometido: Passos tentará não repor salários na íntegra em 2016  
- Malala Yousafzai doa 50 mil dólares para as escolas em Gaza  

 

Diário Económico  

- “Vamos disparar muito em breve” para a PT Portugal  

- “Os recursos humanos não são o problema” nos custos da PT  

- Preços na zona euro sobem pela primeira vez em seis meses  

- Fiscalidade verde vai ter de continuar a permitir descida do IRS nos próximos anos  

- Rússia e Ucrânia acordam fornecimento de gás natural  

- Governo cria comissão interministerial para responder ao Ébola  

 

Notícias ao Minuto 

- Governo Regional Açores de antecipam hoje pagamento de prémios à agricultura  

- Iniciativa Céus do Alentejo mais coloridos com festival de balões de  ar quente 

- Relatório Restrições meteorológicas prejudicam operação aérea em Tires  

- Diário da República Atenção: Fisco vai cobrar impostos por débito direto  
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 Observador 

- Tribunal recusa baixar caução a Salgado 

- "O stress é o maior vírus do século XXI" 

- "Há mas são verdes". A reforma é imposto, diz o PS 

- Redução da TSU em vigor a partir de novembro 

- Orçamento: O que teve de interesse este debate? 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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As Nossas Forças Armadas  

Marinha - EVACUAÇÃO DE PASSAGEIRO DO NAVIO DE CRUZEIRO "NORWEGIAN EPIC”  

Força Aérea - F16 intercetam aeronaves russas  

Força Aérea - Esquadra 751 "Pumas" resgata cidadão britânico  

Estado-Maior-general das Forças Armadas - EMGFA CONFIRMA PRESENÇA DE AERONAVES  

NÃO IDENTIFICADAS EM ESPAÇO AÉRO PORTUGUÊS  

 

 

 

 

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  

31-10-2014 
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