
Noticias    

Diário de Noticias 

- ÓBITO : Morreu Urbano Tavares Rodrigues 

- METEOROLOGIA : Proteção Civil emite aviso à população devido ao calor 

- BRASIL : Lançado hoje site sobre abusos durante a ditadura militar 

- José Manuel Pureza - Incongruências problemáticas 

- Fernanda Câncio - Venham mais "briefings" 

- Caças perseguiram aviões ultraleves espanhóis durante mais de uma hora (*) 

 

Correio da Manhã 

- Caças intercetam avionetas suspeitas 

- Menos empregos 

- Concurso afasta chefias do Fisco 

- Carlos Anjos - O buraco do BPN 

- Renda leva estaleiro (*) 

 

Jornal de Notícias 

- Orçamento de 2014 é como "meter Rossio na Betesga" 

- Obama diz que austeridade não é estratégia de crescimento para a Grécia 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - A importância da estabilidade política 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3364522&seccao=Livros
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3363896&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3364391&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3363794&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3363920&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/cacas-intercetam-avionetas-suspeitas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/menos-empregos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/concurso-afasta-chefias-do-fisco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/carlos-anjos/o-burado-do-bpn
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3364752&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3363908&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3363767&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Morreu o escritor Urbano Tavares Rodrigues 

- PS diz que há “tentativa vil e soez” do PSD de envolver Seguro nos swap 

- Pessoal não docente das escolas com ordem para mudar de estabelecimento de ensino 

- Afinal, o que se pretende com o cheque-ensino? Pais e especialistas levantam dúvidas 

 

Ionline 

- Governo hesita em cortar nas reformas dos políticos 

- Exportações aumentam 6,3% no 2.º trimestre 

- MAI: forças de segurança devem estar concentradas em actividades operacionais 

- PCP. Morte de Urbano Tavares Rodrigues é perda irreparável 

- José Luís Peixoto. Para Urbano Tavares Rodrigues, a escrita era uma forma de respirar 

- Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazos 

- BCE. Baixos juros oficiais não chegam aos países que realmente necessitam 

- Ana Sá Lopes - O iníquo regime de castas 

- Óscar Afonso - Crescimento económico e bem-estar social 

 

Expresso 

- Reunião quente do Conselho de Ministros 

- Mercados "não acreditam" que Portugal evite um segundo resgate 
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http://www.publico.pt/cultura/noticia/morreu-o-escritor-urbano-tavares-rodrigues-1602646
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-diz-que-ha-tentativa-vil-e-soez-do-psd-de-envolver-seguro-nos-swap-1602664
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pessoal-nao-docente-das-escolas-com-ordem-para-mudar-de-estabelecimento-de-ensino-1602603
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/afinal-o-que-se-pretende-com-o-chequeensino-pais-e-especialistas-levantam-duvidas-1602594
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-hesita-cortar-nas-reformas-dos-politicos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/exportacoes-aumentam-63-no-2-trimestre
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/mai-forcas-seguranca-devem-estar-concentradas-actividades-operacionais
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pcp-morte-urbano-tavares-rodrigues-perda-irreparavel
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jose-luis-peixoto-urbano-tavares-rodrigues-escrita-era-uma-forma-respirar
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/juros-da-divida-portugal-sobem-todos-os-prazos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bce-baixos-juros-oficiais-nao-chegam-aos-paises-realmente-necessitam
http://www.ionline.pt/iOpiniao/iniquo-regime-castas
http://www.ionline.pt/iOpiniao/crescimento-economicoe-bem-estar-social
http://expresso.sapo.pt/reuniao-quente-do-conselho-de-ministros=f825265
http://expresso.sapo.pt/mercados-nao-acreditam-que-portugal-evite-um-segundo-resgate=f825211
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- Procura de petróleo deve perder impulso este ano – AIE 

- Exportações aumentam 6,3% no 2.º trimestre e défice comercial cai 424 ME - INE 

 

Sol 

- Venda de F-16 rende 78 milhões de euros (*) 

 
 

Diário Económico 

- Cavaco começa a avaliar riscos da reforma do Estado (*) 
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http://www.destak.pt/artigo/171442-procura-de-petroleo-deve-perder-impulso-este-ano-aie
http://www.destak.pt/artigo/171440-exportacoes-aumentam-63-no-2.-trimestre-e-defice-comercial-cai-424-me-ine
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - POLÍCIA MARÍTIMA APREENDE AMÊIJOA JAPÓNICA NO TEJO 

Exército - CONDECORAÇÃO DO REGIMENTO DE INFANTARIA Nº 19 PELO MUNICÍPIO DE  

BOTICAS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - A FRAGATA ÁLVARES CABRAL NO MAR  

VERMELHO 

 

 

 

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 

09-08-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Policia-Maritima-apreende-ameijoa-japonica-no-Tejo.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONDECORA%C3%87%C3%83ODOREGIMENTODEINFANTARIAN%C2%BA19PELOMUNIC%C3%8DPIODEBOTICAS.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/575
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/0809/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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