
Noticias    

Diário de Noticias 

- INSPEÇÃO-GERAL DE FINANÇAS DIZ : Papéis dos 'swap' estavam afinal mal arquivados 

- PARA ESCOLHER SUCESSOR DE ALBERTO JOÃO JARDIM : PSD-Madeira marca eleições 

internas e congresso regional 

- FUNÇÃO PÚBLICA : Maioria já entregou mudanças à lei da requalificação 

- QUASE 12 MIL VAGAS : Arranca hoje 3.ª fase de acesso ao ensino superior 

- POR FALTA DE APOIO ESTATAL : Técnicos de apoio a crianças autistas despedidos 

- Celeste Cardona - A estabilidade do modelo de governo autárquico 

- Manuel Maria Carrilho - Futuro procura projecto 

- Dia militar na escola e não nos quartéis (*) 

 

Correio da Manhã 

- Dívidas: Novo perdão fiscal dá receitas 

- Papa promete visitar Portugal 

- Rui Pereira - O fantasma da PIDE 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3455467&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3456011&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3455376&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3456083&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3456046&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3455344&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3455350&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/dividas-novo-perdao-fiscal-da-receitas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/papa-promete-visitar-portugal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/rui-pereira/o-fanstama-da-pide
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Cavaco Silva afirma que é "masoquismo" dizer que a dívida não é sustentável 

- Fernando Santos - Mudança de tralha e ASPONE 

 

Público 

- Estatuto social dos professores em Portugal entre os mais baixos do mundo 

- Jardim não se demite e poderá recandidatar-se nas eleições regionais de 2015 

- Crianças com necessidades educativas especiais ainda à espera de apoios 

- Passos responsabiliza Menezes pela derrota do PSD em Gaia 

- "Ou faziam uma lei clara ou deixavam o povo escolher livremente" 

- Para mais de metade dos europeus, a austeridade falhou 

- BCE preparado para novo empréstimo de longo prazo aos bancos 

 

Ionline 
- Passos preocupado com execução orçamental deste ano 

- António Capucho pode ser expulso do PSD 

- João Semedo volta a insistir na demissão de Passos Coelho 

- 40 horas. Se o TC chumbar, Estado pode ter de pagar horas a mais 

- Portugal não tem capital para segurar as grandes empresas 

- Pronto-socorro do euro prepara nova chuva de dinheiro para a banca 

- Eduardo Oliveira Silva - Convém não desvalorizar as eleições europeias 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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03-10-2013 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3455325&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3455446&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/estatuto-social-dos-professores-em-portugal-entre-os-mais-baixos-do-mundo-1607882
http://www.publico.pt/portugal/jornal/jardim-nao-se-demite-e-podera-recandidatarse-nas-eleicoes-regionais-de-2015-27187015
http://www.publico.pt/portugal/jornal/criancas-com-necessidades-educativas-especiais-ainda-a-espera-de-apoios-27187662
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-responsabiliza-menezes-pela-derrota-do-psd-em-gaia-1607890
http://www.publico.pt/portugal/jornal/ou-faziam-uma-lei-clara-ou-deixavam-o-povo-escolher-livremente-27187098
http://www.publico.pt/economia/noticia/para-mais-de-metade-dos-europeus-a-austeridade-falhou-1607812
http://www.publico.pt/economia/noticia/bce-preparado-para-novo-emprestimo-de-longo-prazo-aos-bancos-1607833
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-preocupado-execucao-orcamental-deste-ano
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-capucho-pode-ser-expulso-psd
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/joao-semedo-volta-insistir-na-demissao-passos-coelho
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/40-horas-se-tc-chumbar-estado-pode-ter-pagar-horas-mais
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-nao-tem-capital-segurar-grandes-empresas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pronto-socorro-euro-prepara-nova-chuva-dinheiro-banca
http://www.ionline.pt/iopiniao/convem-nao-desvalorizar-eleicoes-europeias
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Jardim avança com expulsões no PSD-Madeira 

- Passos (Coelho) errados e em falso 

- Daniel Oliveira - O que as listas independentes nos dizem 

- Instabilidade política já não abala euro, diz presidente do BCE 

- BE pede ao Plenário para decidir queixa contra Rui Machete 

- Durão espera "avaliação positiva" da troika 

 

Destak 

- Espeleólogos descobrem nova galeria nas Grutas de Mira de Aire 

- Timor-Leste e Coreia do Sul vão cooperar na formação das forças de defesa e segurança 

- ISCTE : 1º Grande Fórum Doutoral Portugal-China 

 

Sábado 

- Do leitor - Medidas inqualificáveis (*) 
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http://expresso.sapo.pt/jardim-avanca-com-expulsoes-no-psd-madeira=f833684
http://expresso.sapo.pt/passos-coelho-errados-e-em-falso=f833599
http://expresso.sapo.pt/o-que-as-listas-independentes-nos-dizem=f833611
http://expresso.sapo.pt/instabilidade-politica-ja-nao-abala-euro-diz-presidente-do-bce=f833628
http://expresso.sapo.pt/be-pede-ao-plenario-para-decidir-queixa-contra-rui-machete=f833552
http://expresso.sapo.pt/durao-espera-avaliacao-positiva-da-troika=f833593
http://www.destak.pt/artigo/175402-espeleologos-descobrem-nova-galeria-nas-grutas-de-mira-de-aire
http://www.destak.pt/artigo/175385-timor-leste-e-coreia-do-sul-vao-cooperar-na-formacao-das-forcas-de-defesa-e-seguranca
http://www.destak.pt/artigo/175322-1-grande-forum-doutoral-portugal-china
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Concerto Solidário "Carmina Burana" 

Força Aérea - Adidos Militares visitam Base Aérea Nº11 

 

 

 

 

 

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 

03-10-2013 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-397-concerto-solidario-quot-carmina-burana-quot
http://www.emfa.pt/www/noticia-398-adidos-militares-visitam-base-aerea-n-11
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/1003/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 




