
Noticias    

Diário de Noticias 

- SÍRIA : Senado dos EUA propõe intervenção militar até 90 dias 

- Governo discute reforma do IRC com os parceiros sociais 

- CGTP vai reivindicar aumentos de 3% e luta em outubro 

- INQUÉRITO AOS 'SWAP' : Gestores públicos demitidos explicam contratos no parlamento 

- Portugal ganhou mais turistas este ano 

- Baptista Bastos - Os trapalhões 

- Vasco Graça Moura - Ainda o Médio Oriente 

 

Correio da Manhã 

- Novos cursos para salvar politécnicos 

- Eduardo Cabrita - Novos pobres 

 

Jornal de Notícias 

- Morreu bombeiro de Carregal do Sal que estava internado no Porto 

- Seguro alerta para "mais cortes" depois das autárquicas 

- Alfredo Leite - Este turismo merecia uma estátua 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3402514&seccao=M%E9dio%20Oriente&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3402499&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3402497
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3402491&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO256005.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3402191&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3402069&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/novos-cursos-para-salvar-politecnicos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/novos-pobres
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3401907&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3402192&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3402118&opiniao=Alfredo%20Leite
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- “Governo transformou os swaps num processo político”, diz Silva Rodrigues 

- Alberto Pinto Nogueira - A broa dos velhos 

 

Ionline 

- Portas não convence Bruxelas com as alternativas ao chumbo do TC 

- RTP só entrevista Passos Coelho antes das autárquicas 

- Portugal perde mais dois lugares no ranking mundial de competitividade 

- Especial eleições alemãs no i. O segredo das mãos de Merkel 

- Comércio. Vendas voltam a cair no semestre e o pior ainda não passou 

- Ana Sá Lopes - Obama, Hollande e o tempo perdido 

- Carlos Moreno - Bom senso 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-transformou-os-swaps-num-processo-politico-diz-silva-rodrigues-1604838#/0
http://www.publico.pt/portugal/noticia/a-broa-dos-velhos-1604833
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portas-nao-convence-bruxelas-alternativas-ao-chumbo-tc
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-media-televisao/rtp-so-entrevista-passos-coelho-das-autarquicas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-perde-mais-dois-lugares-no-ranking-mundial-competitividade
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/especial-eleicoes-alemas-no-i-segredo-das-maos-merkel
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/comercio-vendas-voltam-cair-no-semestre-pior-ainda-nao-passou
http://www.ionline.pt/iOpiniao/obama-hollande-tempo-perdido
http://www.ionline.pt/iOpiniao/bom-senso-0
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- PS indignado com RTP 

- Três quartos dos franceses querem voto do Parlamento sobre a Síria 

- Nicolau Santos - O perfeito juízo do dr. Passos. E o meu 

- Henrique Monteiro - 'O visto dourado' é repugnante e imoral 

- Daniel Oliveira - Síria: para pior já basta assim 

 

Destak 

- Dados mais recentes sobre economia portuguesa são encorajadores - Comissão Europeia 

- Santander processa Estado por causa do relatório da StormHarbour sobre 'swaps' 

- Comércio a retalho europeu recupera em julho mas abranda em Portugal - Eurostat 
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http://expresso.sapo.pt/ps-indignado-com-rtp=f828852
http://expresso.sapo.pt/tres-quartos-dos-franceses-querem-voto-do-parlamento-sobre-a-siria=f828896
http://expresso.sapo.pt/o-perfeito-juizo-do-dr-passos-e-o-meu=f828905
http://expresso.sapo.pt/o-visto-dourado-e-repugnante-e-imoral=f828825
http://expresso.sapo.pt/siria-para-pior-ja-basta-assim=f828794
http://www.destak.pt/artigo/173083-dados-mais-recentes-sobre-economia-portuguesa-sao-encorajadores-comissao-europeia
http://www.destak.pt/artigo/173081-santander-processa-estado-por-causa-do-relatorio-da-stormharbour-sobre-swaps
http://www.destak.pt/artigo/173067-comercio-a-retalho-europeu-recupera-em-julho-mas-abranda-em-portugal-eurostat
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - PLANO LIRA 2013 – 04SET13 

Exército - Visita do Ministro da Defesa Nacional ao Hospital Militar Regional n.º 1 

 

 

 

 

 

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 

04-09-2013 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PLANOLIRA2013%E2%80%9304SET13.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADOMINISTRODADEFESANACIONALAOHOSPITALMILITARREGIONALN%C2%BA1.aspx
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/0904/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



