
Noticias    

Diário de Noticias 

- Luta contra incumpridores rende mais 747 milhões 

- Portugal sobe 15 posições no ranking da competitividade 

- Taxas Euribor descem em todos os prazos 

- A mistificação democrática – Baptista Bastos 

 

Correio da Manhã 

- Cortes nas mãos de Cavaco Silva 

 

Jornal de Noticias 

-Presidentes ucraniano e russo acordam cessar-fogo 

- Presidência divulga declaração de Cavaco Silva sobre o Grupo Espírito Santo 

 

Público 

- Transportes públicos começam a travar fuga de passageiros 

- Tribunais sem rede informática obrigam advogados a recorrer ao correio em papel 

- MEC prepara lançamento da disciplina de Inglês no 1.º ciclo para 2015 

- Programa de rescisões na função pública arranca em Outubro e dura um ano 

- Quando a justiça militar mandou fuzilar o soldado João de Almeida 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4105801&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4106109
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4106235
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cortes_nas_maos_de_cavaco_silva.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4106092
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4105687
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4105733&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.publico.pt/economia/noticia/transportes-publicos-comecam-a-travar-fuga-de-passageiros-1668453
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/tribunais-sem-rede-informatica-obrigam-advogados-a-recorrer-ao-correio-em-papel-1668478
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mec-prepara-lancamento-da-disciplina-de-ingles-no-1-ciclo-para-2015-1668446
http://www.publico.pt/economia/noticia/programa-de-rescisoes-na-funcao-publica-arranca-em-outubro-e-dura-um-ano-1668463
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/quando-a-justica-militar-mandou-fuzilar-o-soldado-joao-de-almeida-1668416
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- Portugal sobe para a 36ª posição no World Economic Forum 

- PT. Gestores ganharam 112 milhões desde 2004. Empresa desvalorizou-se 80% 

- Novo Banco atrasa acesso das PME ao crédito bonificado 

- Novo Banco falha compromisso: não é um bom começo 

 

Expresso 

- A noiva portuguesa da Jihad 

- Ucrânia revela que acordou cessar-fogo com a Rússia, Kremlin diz que não é bem assim 

- Respostas românticas e observações dolorosas para uma pergunta fácil: porque és repórter  

de guerra? 

- Por causa do GES: Belém retoma palavras de Cavaco 42 dias depois de o Presidente ter  

falado 

 

Diário Económico 

- Procura por dívida a 15 anos atinge oito mil milhões de euros 

- Professores têm segunda oportunidade para fechar acordo de rescisão 

- Um mês após a falência do BES os clientes desesperam por respostas 

- Moody’s antecipa dificuldades para atingir a meta do défice em 2015 

- Resignados – Ricardo Arroja 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-sobe-36a-posicao-no-word-economic-forum
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pt-gest-ganhou-112-milhes-2004-j-empresa-desvalorizou-80
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novo-banco-atrasa-acesso-das-pme-ao-credito-bonificado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novo-banco-falha-compromisso-nao-bom-comeco
http://expresso.sapo.pt/a-noiva-portuguesa-da-jihad=f888068
http://economico.sapo.pt/noticias/procura-por-divida-a-15-anos-atinge-oito-mil-milhoes-de-euros_200704.html
http://economico.sapo.pt/noticias/professores-tem-segunda-oportunidade-para-fechar-acordo-de-rescisao_200680.html
http://economico.sapo.pt/noticias/um-mes-apos-a-falencia-do-bes-os-clientes-desesperam-por-respostas_200671.html
http://economico.sapo.pt/noticias/moodys-antecipa-dificuldades-para-atingir-a-meta-do-defice-em-2015_200666.html
http://economico.sapo.pt/noticias/resignados_200644.html
http://expresso.sapo.pt/ucrania-revela-que-acordou-cessar-fogo-com-a-russia-kremlin-diz-que-nao-e-bem-assim=f888059
http://expresso.sapo.pt/respostas-romanticas-e-observacoes-dolorosas-para-uma-pergunta-facil-porque-es-reporter-de-guerra=f886988
http://expresso.sapo.pt/por-causa-do-ges-belem-retoma-palavras-de-cavaco-42-dias-depois-de-o-presidente-ter-falado=f888023
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Kremlin Rússia não pode acordar trégua de conflito onde não participa 

- Fotogaleria Um outro olhar sobre Portugal 

- Orçamento Fim de medidas extraordinárias cria 'novo' problema orçamental 

- Ensino Há menos 92 mil alunos nos colégios privados 

 

Observador 

- Onde é que o Estado Islâmico vai buscar dinheiro? 

- PCP quer investigar BES e GES. Troika fica de fora 

- Algarve é o melhor sítio do mundo para reformados 

- Cinco mistérios que ninguém é capaz de explicar 

- Governo dá um ano para rescisões nas câmaras 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/especiais/onde-e-que-o-estado-islamico-vai-buscar-dinheiro/
http://observador.pt/2014/09/03/pcp-quer-investigar-bes-e-ges-troika-fica-de-fora/
http://observador.pt/2014/09/02/algarve-e-o-melhor-sitio-mundo-para-passar-reforma/
http://observador.pt/2014/09/02/rescisoes-nas-camaras-comecam-um-de-outubro/
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/270589/russia-nao-pode-acordar-tregua-de-conflito-onde-nao-participa
http://www.noticiasaominuto.com/pais/270577/um-outro-olhar-sobre-portugal#/615/2
http://www.noticiasaominuto.com/economia/270543/fim-de-medidas-extraordinarias-cria-novo-problema-orcamental
http://www.noticiasaominuto.com/pais/270511/ha-menos-92-mil-alunos-nos-colegios-privados
http://observador.pt/2014/09/02/cinco-misterios-que-ninguem-e-capaz-de-explicar/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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   
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Facebook  
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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/0903/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



