
Noticias    

Diário de Noticias 

- FRENTE COMUM INSISTE : Convergência de pensões é "inconstitucional" 

- QUEIXAM-SE DA CNE : Televisões limitam cobertura das autárquicas 

- CGTP e UGT ouvidas hoje sobre reforma do IRC 

- PRÉMIO NOBEL DA ECONOMIA : Livro de Stiglitz sobre a crise ataca austeridade 

- Adriano Moreira - Um mundo sem bússola 

 

Correio da Manhã 

- Docentes perseguem ministro 

- Televisões não vão cobrir campanha eleitoral 

- ONU: segundo relatório mundial sobre a felicidade : Portugueses mais tristes 

- A carreira de um bombeiro passo a passo 

- Paulo Morais - Residente da República 

 

Jornal de Notícias 

- Funcionários públicos "com muitas dúvidas" sobre programa de rescisões 

- Paulo Ferreira - A turma dos vinte e oito 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3411796&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3411819&seccao=Televis%E3o&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3411636&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3411632&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3411260&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/docentes-perseguem-ministro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/televisoes-nao-vao-cobrir-campanha-eleitoral
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/portugueses-mais-tristes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/a-carreira-de-um-bombeiro-passo-a-passo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/residente-da-republica
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3410641&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3411324&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 
- Obama admite suspender acção militar na Síria se armas químicas forem entregues e  

destruídas 

- BCP e BES fecham acordo para a Controlinveste 

- Crise pode levar funcionários públicos a aceitar rescindir com Estado 

 

Ionline 

- Filial Financeira da EDP é uma caixa de correio 

- Troika. Oitava e nona avaliação põem Portugal à beira do precipício 

- Futuro modelo da RTP anunciado em Outubro no parlamento 

- CTT querem licença para a criação de um banco postal antes da privatização 

- Professores gregos preparam greve em protesto contra mobilidade e ‘layoff’ 

- Ana Sá Lopes - Uma caixa de correio na Holanda 

- António Cluny - Ministério Público: ano zero 

- Nuno Ramos de Almeida - A liberdade, essa força de bloqueio 

 

Expresso 
- PSD e Governo tentam não perder o PS 

- Daniel Oliveira - CNE: a campanha eleitoral invisível 

 

Destak 

- SÍRIA : França apresentará hoje proposta ao Conselho de Segurança da ONU 

- Novas encomendas na indústria diminuem 1,9% em julho - INE 

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

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

 

27-08-2012 

 

10-09-2013 

 

 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/obama-admite-suspender-accao-militar-na-siria-se-armas-quimicas-forem-entregues-e-destruidas-1605362
http://www.publico.pt/economia/noticia/bcp-e-bes-fecham-acordo-para-a-controlinveste-1605363
http://www.publico.pt/economia/noticia/crise-pode-levar-funcionarios-publicos-a-aceitar-rescindir-com-estado-1605304
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/filial-financeira-da-edp-uma-caixa-correio
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/troika-oitava-nona-avalicao-poem-portugal-beira-precipicio
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-media-televisao/futuro-modelo-da-rtp-anunciado-outubro-no-parlamento
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ctt-querem-licenca-criacao-banco-postal-da-privatizacao
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/professores-gregos-preparam-greve-protesto-contra-mobilidade-layoff
http://www.ionline.pt/iopiniao/uma-caixa-correio-na-holanda
http://www.ionline.pt/iopiniao/ministerio-publico-ano-zero
http://www.ionline.pt/iopiniao/liberdade-essa-forca-bloqueio
http://expresso.sapo.pt/psd-e-governo-tentam-nao-perder-o-ps=f829662
http://expresso.sapo.pt/cne-a-campanha-eleitoral-invisivel=f829722
http://www.destak.pt/artigo/173496-franca-apresentara-hoje-proposta-ao-conselho-de-seguranca-da-onu
http://www.destak.pt/artigo/173492-novas-encomendas-na-industria-diminuem-19-em-julho-ine
http://www.destak.pt/artigo/173488-juros-da-divida-de-portugal-a-dez-anos-mantem-se-acima-dos-7
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Missão cumprida no exercício Brilliant Arrow 2013 

 

 

 

 

 

 

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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http://www.emfa.pt/www/noticia-379-missao-cumprida-no-exercicio-brilliant-arrow-2013
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/0910/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



