
Noticias    

Diário de Noticias 

- Fiscalização Costeira e Ribeirinha: Portugal sem nenhum navio patrulha operacional 

- TENSÃO ENTRE MERCOSUL E eu : Portas garante boas relações Portugal-Brasil 

- Seguro sobre compra da dívida pelo BCE: Decisão permite "regressar aos mercados em 

2013" 

- EDUCAÇÃO : Ministério mantém professores que não validaram colocação 

- FACE OCULTA : Escutas a Sócrates ainda não foram destruídas 

- 36.ª EDIÇÃO DA FESTA : Avante! marca rentrée comunista centrada na "luta" 

- SÍRIA : Obuses fazem 10 mortos e dezenas feridos em Alepo 

- GRÉCIA : Polícias protestam contra "salários de miséria" 

 

Correio da Manhã  

- Nomeação: Nomes já foram aprovados em conselho de ministros : Presidente da RTP a  

‘prazo’ com salário limitado 

- Saúde: Taxas nos meios complementares de diagnóstico : Doentes pagam 3,6 milhões em  

exames 

- Lusofonia: Conferências episcopais reunidas em Timor : Bispos travam seitas 

- Força Aérea resgata (*) 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2755384&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2756634&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2756358&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2755996
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2755373&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2756165&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2756626&seccao=M%E9dio%20Oriente
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2756445&seccao=Europa&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/presidente-da-rtp-a-prazo-com-salario-limitado
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/doentes-pagam-36-milhoes-em-exames
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/bispos-travam-seitas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Jornal de Noticias 

- Ministro diz que redução de professores vai continuar mas não espera contestação 

- Rui Rio preocupado com futuro do Aeroporto do Porto 

- 2013 será um ano negro: mais IRS, menos deduções, mais IMI 

- BCE facilita vida a Gaspar na dívida mas impõe novas condições 

- Portugal tem navios-patrulha parados (*) 

- Estaleiros negoceiam com Caracas venda de dois navios (*) 

 

Público 
- Entrevista ao Sol : Crato diz que há professores a mais e que “redução é inevitável” 

- PSI 20 subia 2,35% : Bolsa de Lisboa com forte valorização ao início da manhã 

- Política monetária : Portugal pode beneficiar da ajuda do BCE quando regressar ao mercado 

- Rentrée do PCP : O Avante! não escapa à crise, mas continua "fenómeno único em  

Portugal" 

- Perfil : A estreia de Alberto da Ponte no serviço público 

- Alimentação: o futuro do bacalhau joga-se na próxima quinta-feira 

- Caso dos Estaleiros Navais do Mondego é exemplo a seguir, diz sindicato (*) 

 

Sol 

- GOL suspeita de ataque interno (*) 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=2756978&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2756475&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO058135.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO058190.html?page=0
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/ministro-diz-que-ha-professores-a-mais-e-que-reducao-e-inevitavel-1562059
http://economia.publico.pt/Noticia/bolsa-de-lisboa-com-forte-valorizacao-ao-inicio-da-manha-1562063
http://economia.publico.pt/Noticia/portugal-pode-beneficiar-da-ajuda-do-bce-quando-regressar-o-mercado-1561954
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/o-avante-nao-escapa-a-crise-mas-continua-fenomeno-unico-em-portugal-1562057
http://www.publico.pt/Media/a-estreia-de-alberto-da-ponte-no-servico-publico-1562002
http://www.publico.pt/Sociedade/alimentacao-o-futuro-do-bacalhau-jogase-na-proxima-quintafeira--1562062
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Ionline 

- BCE acaba com risco imediato para o euro e abre a porta a eurobonds 

- Vasco Cordeiro. “Não me sinto na sombra de Carlos César” 

- Berta Cabral. “Ninguém quer mais medidas de austeridade” 

- Secretário de Estado favoreceu mulher de ex- -ministro Alberto Martins 

- Governo quer promover contas bancárias com custo inferior a cinco euros 

- Subsídio de desemprego. E se três funcionários públicos dizem não? Isso quer dizer que  

sim 

- Comércio internacional. Portugal sem progressos no combate à corrupção 

- Festa do Avante! arranca hoje com discurso de Jerónimo de Sousa, música clássica e  

debate sobre freguesias 

- Segurança Social obriga contribuintes a pagar valores indevidamente 

- Alberto João Jardim diz que situação da Zona Franca é um “mistério” 

 

Destak 

- DÍVIDA : Juros aliviam a 5 e 10 anos em Portugal, Itália e Espanha 

- DOURO : Mais uma vindima de dificuldades para pequenos e médios lavradores 

- DOURO : ACT vai inspecionar trabalho não declarado nesta vindima 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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03-09-2012 
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http://www.ionline.pt/dinheiro/bce-acaba-risco-imediato-euro-abre-porta-eurobonds
http://www.ionline.pt/portugal/vasco-cordeiro-nao-me-sinto-na-sombra-carlos-cesar
http://www.ionline.pt/portugal/berta-cabral-ninguem-quer-mais-medidas-austeridade
http://www.ionline.pt/portugal/secretario-estado-favoreceu-mulher-ex-ministro-alberto-martins
http://www.ionline.pt/dinheiro/governo-quer-promover-contas-bancarias-custo-inferior-cinco-euros
http://www.ionline.pt/dinheiro/subsidio-desemprego-se-tres-funcionarios-publicos-dizem-nao-isso-quer-dizer-sim
http://www.ionline.pt/dinheiro/comercio-internacional-portugal-sem-progressos-no-combate-corrupcao
http://www.ionline.pt/portugal/festa-avante-arranca-hoje-discurso-jeronimo-sousa-musica-classica-debate-sobre-freguesias
http://www.ionline.pt/portugal/seguranca-social-obriga-contribuintes-pagar-valores-indevidamente
http://www.ionline.pt/portugal/alberto-joao-jardim-diz-situacao-da-zona-franca-misterio
http://www.destak.pt/artigo/138890-juros-aliviam-a-5-e-10-anos-em-portugal-italia-e-espanha
http://www.destak.pt/artigo/138884-mais-uma-vindima-de-dificuldades-para-pequenos-e-medios-lavradores
http://www.destak.pt/artigo/138885-act-vai-inspecionar-trabalho-nao-declarado-nesta-vindima
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Evacuação médica de um tripulante do rebocador "Monte Novo"   

Exército – PLANO LIRA 2012 – 07SET12 

 

 

 

 

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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Marinha - Evacua��o m�dica de um tripulante do rebocador "Monte Novo"
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PLANOLIRA2012%E2%80%9307SET12.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/0907/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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