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- ALVAIÁZERE : Paulo Portas diz que "Saímos do fundo" 

- PROPOSTA DE SEGURO : Socialistas querem banca a financiar dívidas do Estado 

- RELATÓRIO DO FMI : PSD tem "maior liberdade" para criticar a 'troika' 

- LISBOA DE FORA : Fundos comunitários vão para o Norte, Centro e interior 

 

Correio da Manhã 

- Jornalistas criticam ameaças de Jardim à RTP Madeira 

- 2,7 mil milhões em IVA ‘perdido’ 

 

Jornal de Notícias 

- Tribunal aceita providência cautelar para travar Barragem do Tua 

- BCP e sindicatos evitam despedimentos com ajustamento salarial temporário 

 

Público 

- Sondagens aumentam dúvidas sobre maioria para actual coligação de Merkel 

- Maria de Lurdes Rodrigues - Sobre a liberdade de escolha 

- Ministério faz escolas “reverem critérios” de selecção de professores de legalidade duvidosa 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3430839&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3430618&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3430590&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3430859&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/jornalistas-criticam-ameacas-de-jardim-a-rtp-madeira
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/27-mil-milhoes-em-iva-perdido-013412017
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=3431024&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3431052&page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/sondagens-aumentam-duvidas-sobre-maioria-para-actual-coligacao-de-merkel-1606439
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sobre-a-liberdade-de-escolha-1606352
http://www.publico.pt/portugal/noticia/ministerio-faz-escolas-reverem-criterios-de-seleccao-de-professores-de-legalidade-duvidosa-1606446
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0920/


Ionline 
- Portugal 2020. Algarve Lisboa e Madeira só recebem 1,9 mil milhões 

- Moreira da Silva manda calar o colega Pires de Lima e o porta-voz do PSD 

- Governo reconhece fundação misteriosa um ano depois de ter decidido cancelar o seu  

registo 

- Mercados. Portugal é o lanterna- vermelha da Europa 

- Estado, empresas públicas, privadas e famílias devem 727,7 mil milhões, 444% do PIB 

- Luís Rosa - Regresso a um passado recente 

 

Expresso 

- Maioria dos magistrados descontente com salários 

- PSD corta pensões de juízes do TC e políticos 

- Filipe Santos Costa - "Que se lixem as eleições"? 

- Henrique Monteiro - O Governo da mão estendida 

- Daniel Oliveira - Declarada a morte da social-democracia 

- Professores não escapam à prova de acesso 

- Portugueses sentem-se os mais afetados pela crise 

 

Destak 

- Mercado do Bolhão, no Porto, classificado como Monumento de Interesse Público 

- Igreja do tempo de Afonso Henriques parcialmente reconstruída em Penafiel 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-2020-algarve-lisboa-madeira-so-recebem-19-mil-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/moreira-da-silva-manda-calar-colega-pires-lima-porta-voz-psd
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-reconhece-fundacao-misteriosa-ano-depois-ter-decidido-cancelar-seu-registo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/mercados-portugal-lanterna-vermelha-da-europa
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estado-empresas-publicas-privadas-familias-devem-7277-mil-milhoes-444-pib
http://www.ionline.pt/iopiniao/regresso-passado-recente
http://expresso.sapo.pt/maioria-dos-magistrados-descontente-com-salarios=f831416
http://expresso.sapo.pt/psd-corta-pensoes-de-juizes-do-tc-e-politicos=f831286
http://expresso.sapo.pt/que-se-lixem-as-eleicoes=f831292
http://expresso.sapo.pt/o-governo-da-mao-estendida=f831338
http://expresso.sapo.pt/declarada-a-morte-da-social-democracia=f831256
http://expresso.sapo.pt/professores-nao-escapam-a-prova-de-acesso=f831294
http://expresso.sapo.pt/portugueses-sentem-se-os-mais-afetados-pela-crise=f831016
http://www.destak.pt/artigo/174304-mercado-do-bolhao-no-porto-classificado-como-monumento-de-interesse-publico
http://www.destak.pt/artigo/174301-igreja-do-tempo-de-afonso-henriques-parcialmente-reconstruida-em-penafiel
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0920/


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NAVIO-ESCOLA SAGRES ABRE A VISITAS NO PORTO DE AVEIRO
 
Marinha - OPERAÇAO DE EVACUAÇÃO MÉDICA DE TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA
"FLORIMAX" 
 
Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO - DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 
 

  

 

 

 

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/Navio-Escola-Sagres-abre-a-visitas-no-Porto-de-Aveiro-.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-de-evacuacao-medica-de-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-FLORIMAX.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93DESTAQUEBIBLIOGR%C3%81FICO4.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/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0920/



