
Noticias    

Diário de Noticias 

- Para detalhar programa da 'TROIKA':Paulo Portas e Maria Luís Albuquerque na AR 4.ª feira 

- Multinacionais portuguesas deslocaram mais de 2 mil milhões de lucros para a Holanda 

- SECRETÁRIO DE ESTADO DOS EUA : Solução para Síria é política e não militar, diz Kerry 

- Ex-ministro da educação sobre ensino superior:Júlio Pedrosa diz que é preciso repensar o  

país 

- FUNÇÃO PÚBLICA : Estado inicia sessões de esclarecimento sobre rescisões 

- UNIÃO EUROPEIA : Campanha para eleições europeias na 'rentrée' do PE 

- Pedro Marques Lopes - Estamos muito doentes 

- Viriato Soromenho Marques - Ilusão de controlo 

- A liberdade de expressão dos militares (*) 

 

Correio da Manhã 

- Ensino Superior: Matrículas começam hoje 

- Ataques maciços durante três dias 

- Ajuda externa: Alemanha avisa Portugal e Irlanda : Afastado segundo resgate a Portugal 

- Ministro da Educação admite contratar menos professores e quer aumentar as habilitações  

para a docência : "Não me sinto odiado pelos professores" 

- José Rodrigues - "Dar o litro no país seco" 

- Tridente em missão (*) 

- Portas põe poupanças em banco alemão (*) 

 

 
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/politica/interior.aspx?content_id=3410302
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO262203.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3410254&seccao=M%E9dio%20Oriente&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3410312&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3410091
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3410111&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3408861&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3409752&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/ensino-superior-matriculas-comecam-hoje
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/ataques-macicos-durante-tres-dias
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/afastado-segundo-resgate-a-portugal--005753677
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/exclusivo-cm/nao-me-sinto-odiado-pelos-professores
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/dar-o-litro-no-pais-seco
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Seguro diz que PS votará contra Orçamento do Estado 

- Volume de negócios na indústria recupera e sobe 1,6% em julho 

- Jerónimo apela ao "coletivo militante" do PCP 

- José Mendes - Utilis praxis, sed praxis 

- Marinho e Pinto - Mercenarismo em política 

 

Público 

- Ferrostaal: Arguidos alemães quebram silêncio em processo dos submarinos 

- Cerca de 30% dos cursos superiores receberam 10 ou menos alunos 

- Paulo Guinote - O grande combate ideológico pela Educação 

- Portas garante que economia começou a sair “do fundo” 

- Joseph Stiglitz: "É necessário haver mais Europa" 

- A frequência das mega-secas na Península Ibérica está a aumentar 

- Pacheco Pereira - "Contratos para Cumprir e Contratos para Violar" 

- Arguidos alemães quebram silêncio em processo dos submarinos (*) 

 

 

 

 

 

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

 

27-08-2012 

 

09-09-2013 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3409569&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3410347&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3409579
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3408819&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3409691&opiniao=Ant%F3nio%20Marinho%20Pinto
http://www.publico.pt/portugal/jornal/arguidos-alemaes-quebram-silencio-em-processo-dos-submarinos-27066132
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/cerca-de-30-dos-cursos-superiores-receberam-10-ou-menos-alunos-1605231
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-grande-combate-ideologico-pela-educacao-1605102
http://www.publico.pt/politica/noticia/portas-destaca-que-economia-comecou-a-sair-do-fundo-1605191
http://www.publico.pt/economia/noticia/joseph-stiglitz-e-necessario-haver-mais-europa-1605165
http://www.publico.pt/ciencias/jornal/a-frequencia-das-megassecas-na-peninsula-iberica-esta-a-aumentar-27054758
http://www.aofa.pt/artigos/Pacheco_Pereira_Contratos.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- As propostas mais loucas das autárquicas 

- Vendas de antidepressivos e ansiolíticos continuam a aumentar 

- Jerónimo associa mortes de bombeiros aos cortes orçamentais "sucessivos" 

- RTP sob tutela de órgão "genuinamente independente" 

- Tomás Vasques - Há algo a apodrecer, lentamente 

- Luís Lima - Presos e altares 

- Portugal, Espanha e Itália pedem maior impulso para Defesa (*) 

 

Expresso 

- Serviço público de emprego quase só oferece salário mínimo 

- EUA afinal defendem "solução política" na Síria 

- Daniel Oliveira - O apartheid escolar de Nuno Crato 

- Valdemar Cruz - O sofá das televisões 

- Mal-estar na Comissão Nacional de Eleições 

- Passos Coelho diz que os próximos anos são "decisivos" 

- Governo prepara "nova vaga de assaltos", acusa líder do PCP 

 

Destak 

- Mortalidade infantil em Portugal das mais baixas na UE – relatório 

- Juros da dívida de Portugal a dez anos mantêm-se acima dos 7% 

- SÍRIA : Rússia irá fazer todos os possíveis para evitar intervenção militar 

 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/propostas-mais-loucas-das-autarquicas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/vendas-antidepressivos-ansioliticos-continuam-aumentar
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jeronimo-associa-mortes-bombeiros-aos-cortes-orcamentais-sucessivos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-media-televisao/rtp-sob-tutela-orgao-genuinamente-independente
http://www.ionline.pt/iOpiniao/ha-algo-apodrecer-lentamente
http://www.ionline.pt/iOpiniao/presos-altares
http://expresso.sapo.pt/servico-publico-de-emprego-quase-so-oferece-salario-minimo=f829119
http://expresso.sapo.pt/eua-afinal-defendem-solucao-politica-na-siria=f829651
http://expresso.sapo.pt/o-apartheid-escolar-de-nuno-crato=f829604
http://expresso.sapo.pt/o-sofa-das-televisoes=f829294
http://expresso.sapo.pt/mal-estar-na-comissao-nacional-de-eleicoes=f829454
http://expresso.sapo.pt/passos-coelho-diz-que-os-proximos-anos-sao-decisivos=f829465
http://expresso.sapo.pt/governo-prepara-nova-vaga-de-assaltos-acusa-lider-do-pcp=f829369
http://www.destak.pt/artigo/173413-mortalidade-infantil-em-portugal-das-mais-baixas-na-ue-relatorio
http://www.destak.pt/artigo/173407-juros-da-divida-de-portugal-a-dez-anos-mantem-se-acima-dos-7
http://www.destak.pt/artigo/173406-russia-ira-fazer-todos-os-possiveis-para-evitar-intervencao-militar
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - PORTUGAL RECEBE CONGRESSO INTERNACIONAL DOS MUSEUS MARÍTIMOS 

Marinha - OPERAÇÃO CONJUNTA DA PM E DA ANACOM NA COSTA DO ALGARVE 

Exército - PLANO LIRA 2013 – 09SET13 

 

 

 

 

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 

09-09-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Portugal-recebe-Congresso-Internacional-dos-Museus-Maritimos.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-conjunta-da-PM-e-ANACOM-na-costa-do-Algarve.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PLANOLIRA2013%E2%80%9309SET13.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/0909/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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