
Noticias    

Diário de Noticias 

- Farmácias e óticas vão ser mais controladas e fiscalizadas 

- 3,5 milhões de processos inacessíveis online para justiça 

- Vítor Bento sai do Novo Banco sem indemnização 

- Semana da Mobilidade chega a 62 cidades portuguesas 

- Descoberto dinossauro herbívoro mais pequeno de Portugal 

 

Correio da Manhã 

- Português lidera ONU em guerra 

- Durão e Guterres respondem a deputados por escrito 

- Sindicatos dão 48h a Crato 

- Peças custam 49 milhões (*) 

- Ponto de encontro (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Funcionários judiciais falam de caos nos tribunais por mau funcionamento do CITIUS 

- Uma em cada nove pessoas passa fome no mundo 

- Parlamento Europeu aprova acordo de associação com Ucrânia 

- Portugal com uma das menores taxas de empregos disponíveis no 2.º trimestre 

 

 

 

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

 

 

16-09-2014 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4127435
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4126501
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4126725&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4127224
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=4127270
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/portugues_lidera_onu_em_guerra.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/durao_e_guterres_so_por_escrito.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/sindicatos_dao_48h_ao_ministerio_da_educacao.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4127508
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4127508
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4127617
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4127671
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4127481
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Ano arranca com boicotes e protestos contra falta de docentes, funcionários e escolas  

encerradas 

- Carros velhos podem vir a ser trocados por vales de transportes 

- Há menos editoras, menos livrarias e vendem-se menos livros em Portugal 

- Novo medicamento para a hepatite C vai ser dado a 150 doentes até ao final do ano 

 

Ionline 

- Paula Teixeira da Cruz ao i. "Citius não instalou o caos nos tribunais" 

- Soares dos Santos. Salários devem ser definidos por cada empresa 

- Ébola. ONU pede 800 milhões de euros para travar epidemia 

 

Expresso 

- As colocações de professores estão mesmo erradas? 

- Número de subnutridos quase equivale à população da União Europeia e dos Estados  

Unidos 

- Vender o Novo Banco com rapidez pode implicar divisão em bloco 

- Ministério fala em "novo Citius". Bastonária diz que está igual ao antigo 

- Doze perguntas e respostas sobre os portugueses na Jihad 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/paula-teixeira-da-cruz-ao-i-citius-nao-instalou-caos-nos-tribunais
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/soares-dos-santos-salarios-devem-ser-definidos-cada-empresa
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/ebola-onu-pede-800-milhoes-euros-travar-epidemia
http://expresso.sapo.pt/as-colocacoes-de-professores-estao-mesmo-erradas=f889676
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ano-arranca-com-boicotes-e-protestos-contra-falta-de-docentes-funcionarios-e-escolas-encerradas-1669777
http://www.publico.pt/economia/noticia/carros-velhos-podem-vir-a-ser-trocados-por-vales-de-transportes-1669825
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/ha-menos-editoras-menos-livrarias-e-vendemse-menos-livros-em-portugal-1669737
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/novo-medicamento-para-a-hepatite-c-vai-ser-dado-a-150-doente-ate-ao-final-do-ano-1669747
http://expresso.sapo.pt/numero-de-subnutridos-quase-equivale-a-populacao-da-uniao-europeia-e-dos-estados-unidos=f889667
http://expresso.sapo.pt/vender-o-novo-banco-com-rapidez-pode-implicar-divisao-em-bloco=f889650
http://expresso.sapo.pt/ministerio-fala-em-novo-citius-bastonaria-diz-que-esta-igual-ao-antigo=f889616
http://expresso.sapo.pt/doze-perguntas-e-respostas-sobre-os-portugueses-na-jihad=f889571
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Novo Banco é “excelente oportunidade” para ter “presença relevante” em Portugal 

- Vítor Bento insiste que Novo Banco precisa de plano a “médio prazo” 

- Preço das matérias-primas em mínimos de mais de cinco anos 

 

Notícias ao Minuto 

- Orçamento Próximo ano trará mais cortes nos salários e apoios sociais 

- Bruxelas Falta estratégia que ligue competências dos alunos ao mercado de trabalho 

- Cobrança Entrar no Porto e Lisboa? Prepare uns trocos para novas portagens 

 

Observador 

- As médias que baralham as contas do concurso 

- Universidade do Porto é a 293ª melhor do mundo 

- Um milhão de bebés morre no dia em que nasce 

- Juízes vêm de férias com ADSE na agenda 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/novo-banco-e-excelente-oportunidade-para-ter-presenca-relevante-em-portugal_201576.html
http://economico.sapo.pt/noticias/vitor-bento-insiste-que-novo-banco-precisa-de-plano-a-medio-prazo_201551.html
http://economico.sapo.pt/noticias/preco-das-materiasprimas-em-minimos-de-mais-de-cinco-anos_201518.html
http://observador.pt/2014/09/16/erro/
http://observador.pt/2014/09/16/universidade-porto-entre-300-melhores-mundo/
http://observador.pt/2014/09/16/apesar-dos-avancos-nos-cuidados-um-milhao-de-bebes-morre-proprio-dia-em-que-nasce/
http://observador.pt/2014/09/15/tc-vem-de-ferias-com-adse-na-agenda/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/276274/proximo-ano-trara-mais-cortes-nos-salarios-e-apoios-sociais
http://www.noticiasaominuto.com/pais/276366/falta-estrategia-que-ligue-competencias-dos-alunos-ao-mercado-de-trabalho
http://www.noticiasaominuto.com/economia/276196/entrar-no-porto-e-lisboa-prepare-uns-trocos-para-novas-portagens
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Evacuação do tripulante do navio porta contentores “CMA CGM SAMHAR” 

Exército – BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

 

 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-tripulante-do-navio-porta-contentores-CMA-CGM-SAMBHAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93AQUISI%C3%87%C3%95ESDOM%C3%8ASSet.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0916/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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