
Noticias    

Diário de Noticias 

- ARTIGO NO 'NEW YORK TIMES' SOBRE A SÍRIA : Foram os rebeldes que usaram armas  

químicas, diz Putin 

- DEVIDO À AUSTERIDADE : Portugal arrisca ser um dos países mais desiguais 

- Pacote de emergência para gestão florestal 

- ANO LETIVO : Mais de um salário mínimo para o regresso às aulas 

- Celeste Cardona - O Colégio Militar 

- Entrevista: "Sem mutualizar dívida não vejo como Portugal pode prosperar na Zona Euro" 

- Cartas - Ataque aos fogos (*) 

 

Correio da Manhã 

- Alunos sem escola no arranque do ano 

- Bancos ameaçam cortar salários 

- Miguel A. Ganhão - Tubo de ensaio 

- José Manuel Silva - Central de interesses 

- É aceitável corte nas Forças Armadas? (*) 

- Salário sofre nova redução (*) 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3415593&seccao=M%E9dio%20Oriente
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3415307&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3415677&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3415652&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3415031&seccao=Celeste%20Cardona&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3415166&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/alunos-sem-escola-no-arranque-do-ano
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/bancos-ameacam-cortar-salarios
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/miguel-a-ganhao/tubo-de-ensaio
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-manuel-silva/central-de-interesses
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- BCP reduz 1200 trabalhadores e fecha 97 balcões até 2017 

- Solução europeia para sair da crise está a "varrer a população" 

- Daniel Deusdado : A ganância não dorme 

- Paulo Ferreira - A emenda e o soneto 

 

Público 
- Por onde andam os gestores dos swaps especulativos? 

- Ano lectivo arranca com queixas de falta de funcionários 

- Pais dizem que há crianças sem escola 

- Compra de imóveis continuará a pagar imposto depois do fim do IMT 

- Portas fala em défice de 4,5%, Passos não se compromete 

- Maduro avisa que se não se reformar o Estado impostos podem aumentar 

- Acertos na electricidade não poderão ultrapassar 25% do consumo médio 

 

Diário Económico 
- Parlamento aprova criação de grupo de trabalho para incêndios (*) 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3415005&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3415735&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3415050&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3415051&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.publico.pt/economia/noticia/por-onde-andam-os-gestores-dos-swaps-especulativos-1605577
http://www.publico.pt/portugal/jornal/estamos-a-fazer-o-possivel-para-que-a-escola-arranque-bem-ha-dificuldades-27081327
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pais-dizem-que-ha-criancas-sem-escola-1605537
http://www.publico.pt/economia/noticia/compra-de-imoveis-continuara-a-pagar-imposto-depois-do-fim-do-imt-1605594
http://www.publico.pt/economia/noticia/passos-diz-que-nao-ha-uma-decisao-tomada-em-relacao-ao-defice-1605519
http://www.publico.pt/politica/noticia/maduro-avisa-que-se-nao-se-reformar-o-estado-impostos-podem-aumentar-1605520
http://www.publico.pt/economia/noticia/acertos-de-facturacao-da-electricidade-nao-poderao-ultrapassar-25-do-consumo-medio-1605517
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Catalunha saiu à rua em massa. Maioria dos catalães quer independência 

- Críticos de Seguro vão manter silêncio até ao dia das autárquicas 

- Produção industrial cai na zona euro e UE em Julho 

- Juros da dívida portuguesa mistos, mas continuam acima dos 7% a dez anos 

- O Estado da União são mais de 26 milhões de desempregados 

- "É muito dificíl descer impostos sem controlar a despesa pública" 

- Ana Sá Lopes - O PS e o pós-autárquicas 

- Ema Paulino - Assimetrias e demagogias em Saúde 

 

Expresso 

- Eurogrupo não vê razão para alterar o défice 

- "Balde de água fria" na pretensão de alargar défice 

- Professores contratados à espera de escola 

- Nicolau Santos - O dr. Miguel Macedo está benzido 

- Daniel Oliveira – Não temos funcionários públicos a mais 

- 400 quilómetros pela independência 

 

Destak 

- Economia do G20 cresce 0,9% no segundo trimestre - OCDE 

- Preços do petróleo vão continuar sob pressão durante meses - AIE 

- Eurogrupo não recebeu pedido para rever metas e diz que situação portuguesa não piorou 
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http://www.ionline.pt/artigos/mundo/catalunha-saiu-rua-massa-maioria-dos-catalaes-quer-independencia
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/criticos-seguro-vao-manter-silencio-ao-dia-das-autarquicas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/producao-industrial-cai-na-zona-euro-ue-julho
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/juros-da-divida-portuguesa-mistos-continuam-acima-dos-7-dez-anos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estado-da-uniao-sao-mais-26-milhoes-desempregados
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/muito-dificil-descer-impostos-sem-controlar-despesa-publica
http://www.ionline.pt/iopiniao/ps-pos-autarquicas
http://www.ionline.pt/iopiniao/assimetrias-demagogias-saude
http://expresso.sapo.pt/eurogrupo-nao-ve-razao-para-alterar-o-defice=f830054
http://expresso.sapo.pt/balde-de-agua-fria-na-pretensao-de-alargar-defice=f829969
http://expresso.sapo.pt/-professores-contratados-a-espera-de-escola=f829295
http://expresso.sapo.pt/o-dr-miguel-macedo-esta-benzido=f830058
http://expresso.sapo.pt/nao-temos-funcionarios-publicos-a-mais=f829944
http://expresso.sapo.pt/400-quilometros-pela-independencia=f82995
http://www.destak.pt/artigo/173655-economia-do-g20-cresce-09-no-segundo-trimestre-ocde
http://www.destak.pt/artigo/173652-precos-do-petroleo-vao-continuar-sob-pressao-durante-meses-aie
http://www.destak.pt/artigo/173649-eurogrupo-nao-recebeu-pedido-para-rever-metas-e-diz-que-situacao-portuguesa-nao-piorou
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DA EMBARCAÇÃO DE PESCA MARCOS FLÁVIO 

Exército – BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA RECEBE DELEGAÇÃO PARLAMENTAR  

DE TIMOR-LESTE 

 

 

 

 

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 

12-09-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-da-embarcacao-de-pesca-MARCOS-FLAVIO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93DESTAQUEBIBLIOGR%C3%81FICOa.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/583
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/0912/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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