
Noticias    

Diário de Noticias 

- Paulo Portas: "Governo vai lutar por défice de 4,5%" para 2014 

- Presidente da Comissão Europeia: Barroso diz que recuperação económica está a chegar 

- SÍRIA : Obama aceita dar oportunidade à diplomacia 

- ELEIÇÕES : Inflação, desemprego e media influenciam resultados 

- Vasco Graça Moura - A identidade europeia na Europa do pós-guerra 

- Baptista Bastos - O mentiroso 

- A reforma das escolas militares (*) 

- Sobe para 419 euros o limite para escapar a corte na pensão (*) 

- Damasco aceita proposta para destruir as armas (*) 

 

Correio da Manhã 

- Ex-gestor envolve Rui Rio nos swap 

- Autárquicas: lei exige tratamento isento e igual das candidaturas : TVI e SIC apostam em  

retrato dos concelhos 

- Mário Nogueira - Imoral 

 

Jornal de Notícias 

- "Sucessão" de chumbos do Constitucional "causa preocupações" aos credores 

- Fenprof denuncia irregularidades na constituição de turmas com 35 alunos 

- Portas diz que programa cautelar é "um seguro" e não um segundo resgate 

 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO267399.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3413685&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3413557&seccao=M%E9dio%20Oriente&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3413289&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3413091&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3413089&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ex-gestor-envolve-rui-rio-nos-swap
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/tvi-e-sic-apostam-em-retrato-dos-concelhos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/mario-nogueira/imoral
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3413751&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3413621&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3413903
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 
- Governo defende revisão da meta do défice de 2014 para 4,5% 

- Governo diz que descida de impostos é prioritária, mas não se compromete 

- Maria de Lurdes Rodrigues - Igualdade para mais liberdade 

- Cortes nas pensões reduzem défice da CGA em 1100 milhões de euros 

 

Ionline 

- Pensões do Estado. Saiba tudo sobre as mudanças que aí vêm 

- Programa cautelar e segundo resgate? “São factos antagónicos” 

- Função Pública. 1,1 mil milhões de euros na mira do Tribunal Constitucional 

- Malparado. Famílias e empresas não conseguem pagar 17 mil milhões à banca 

- Pedro Nuno Santos - Igualdade, a prioridade 

 

Expresso 
- Passos e Crato inauguram escolas já inauguradas 

- Henrique Monteiro - Como a igualdade mata a liberdade 

- Daniel Oliveira - Pacatos e trabalhadores, poupados e prudentes 

- Bispos apelam ao voto contra a abstenção 

- Zona Euro sofre de impreparação para "mar agitado" 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-defende-revisao-da-meta-do-defice-de-2014-para-45-1605484
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-diz-que-descida-de-impostos-e-prioritario-mas-nao-se-compromete-1605398
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/igualdade-para-mais-liberdade-1605366
http://www.publico.pt/economia/noticia/cortes-nas-pensoes-reduzem-defice-da-cga-em-11-mil-milhoes-de-euros-1605408
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pensoes-estado-saiba-tudo-sobre-mudancas-ai-vem
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/programa-cautelar-segundo-resgate-sao-factos-antagonicos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/funcao-publica-11-mil-milhoes-euros-na-mira-tribunal-constitucional
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/malparado-familias-empresas-nao-conseguem-pagar-17-mil-milhoes-banca
http://www.ionline.pt/iopiniao/igualdade-prioridade
http://expresso.sapo.pt/passos-e-crato-inauguram-escolas-ja-inauguradas=f829853
http://expresso.sapo.pt/como-a-igualdade-mata-a-liberdade=f829764
http://expresso.sapo.pt/pacatos-e-trabalhadores-poupados-e-prudentes=f829851
http://expresso.sapo.pt/bispos-apelam-ao-voto-contra-a-abstencao=f829816
http://expresso.sapo.pt/zona-euro-sofre-de-impreparacao-para-mar-agitado=f829782
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- SÍRIA : Nações Unidas denunciam crimes de guerra e contra a humanidade 

- Bruxelas apresenta em outubro dimensão social da União Económica e Monetária - Barroso 

- Risco da dívida de Espanha cai para o seu nível mais baixo em dois anos 

 

Jornal de Negócios 

- Ferrostaal pondera projecto para Estaleiros de Viana (*) 
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http://www.destak.pt/artigo/173573-nacoes-unidas-denunciam-crimes-de-guerra-e-contra-a-humanidade
http://www.destak.pt/artigo/173562-bruxelas-apresenta-em-outubro-dimensao-social-da-uniao-economica-e-monetaria-barroso
http://www.destak.pt/artigo/173556-risco-da-divida-de-espanha-cai-para-o-seu-nivel-mais-baixo-em-dois-anos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA LANÇA VÍDEO “SERVIR PORTUGAL NO MAR” 

Exército – Ponto de Situação do Plano Lira 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 

11-09-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-lan%C3%A7a-video-Servir-Portugal-no-Mar.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PONTOSITUA%C3%87%C3%83OPLANOLIRA2013.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/0911/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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