
Noticias    

Diário de Noticias 

- AJUDA EXTERNA : Schäuble diz que novo resgate à Grécia será menor 

- EGITO : Irmandade Muçulmana pede a apoiantes para saírem à rua 

- José Manuel Pureza - O risco constitucional 

 

Correio da Manhã 

- Saúde: Médicos contestam e dizem que os cuidados estão em risco : Uma só Urgência na 

Grande Lisboa 

 

Jornal de Notícias 

- 17 municípios têm taxa de desemprego superior a 20% 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos -Egito - os militares e a democracia 

- Fernando Santos - Estudos para coisa nenhuma 

 

Público 

- Rui Machete desmente-se a si próprio 

- PS acusa Governo de violar “princípio da confiança” para com cidadãos 

- Dívida pública supera 130% do PIB no primeiro semestre de 2013 

- Zuckerberg reúne gigantes da tecnologia para elevar acesso à Internet a direito humano 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3383923&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3384009&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3383472&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/uma-so-urgencia-na-grande-lisboa
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3383641
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3383583&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3383584&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.publico.pt/portugal/noticia/rui-machete-desmentese-a-si-proprio-1603742
http://www.publico.pt/economia/noticia/ps-acusa-governo-de-violar-principio-da-confianca-para-com-cidadaos-1603701
http://www.publico.pt/economia/noticia/divida-publica-supera-130-do-pib-no-primeiro-semestre-de-2013-1603704
http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/zuckerberg-reune-gigantes-da-tecnologia-para-elevar-acesso-a-internet-a-direito-humano-1603595
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Lisboa. Fusão de urgências nocturnas vai decorrer até Dezembro 

- Dívida aumenta pelo quinto semestre consecutivo e supera os 130% 

- Cortes no Superior. Sindicatos que representam pessoal não docente pedem reunião a Crato 

- Empreendedorismo é solução para 7,7% dos adultos portugueses 

- Luxemburgo. O quintal do paraíso fiscal europeu 

- Privatizações aceleram. Portugal tem quatro empresas para vender até ao fim do ano 

- Ana Sá Lopes - O euromilhões sai sempre ao mesmo 

- Carlos Pimenta - É normal ser-se honesto? 

 

Expresso 

- Urgência Metropolitana de Lisboa começa pela oftalmologia e psiquiatria 

- "Papéis" sobre swaps destruídos antes do prazo 

- Henrique Monteiro - Sai meio Keynes para a mesa do fundo! 

- Dívida ultrapassa 130% do PIB 

 

Destak 

- INCÊNDIOS : Presidente da Escola de Bombeiros critica ausência de política florestal 

- SÍRIA : Rússia e EUA defendem investigação objetiva de emprego de armas químicas 

- Moody's revê nota de seis maiores bancos norte-americanos 

- Mais de mil soldados da paz apoiados por 300 viaturas combatem fogos no continente 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lisboa-fusao-urgencias-nocturnas-vai-decorrer-dezembro
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/divida-aumenta-pelo-quinto-semestre-consecutivo-supera-os-130
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cortes-no-superior-sindicatos-representam-pessoal-nao-docente-pedem-reuniao-crato
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/empreendedorismo-solucao-77-dos-adultos-portugueses
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/luxemburgo-quintal-paraiso-fiscal-europeu
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/privatizacoes-aceleram-portugal-tem-quatro-empresas-vender-ao-fim-ano
http://www.ionline.pt/iOpiniao/euromilhoes-sai-sempre-ao-mesmo
http://www.ionline.pt/iOpiniao/normal-ser-se-honesto
http://expresso.sapo.pt/urgencia-metropolitana-de-lisboa-comeca-pela-oftalmologia-e-psiquiatria=f827050
http://expresso.sapo.pt/papeis-sobre-swaps-destruidos-antes-do-prazo=f826937
http://expresso.sapo.pt/sai-meio-keynes-para-a-mesa-do-fundo=f826996
http://expresso.sapo.pt/divida-ultrapassa-130-do-pib=f826942
http://www.destak.pt/artigo/172280-presidente-da-escola-de-bombeiros-critica-ausencia-de-politica-florestal
http://www.destak.pt/artigo/172277-russia-e-eua-defendem-investigacao-objetiva-de-emprego-de-armas-quimicas
http://www.destak.pt/artigo/172265-moodys-reve-nota-de-seis-maiores-bancos-norte-americanos
http://www.destak.pt/artigo/172260-mais-de-mil-soldados-da-paz-apoiados-por-300-viaturas-combatem-fogos-no-continente
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FUZILEIROS APOIAM NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NA SERRA DA ARRÁBIDA 

Exército - PLANO LIRA 2013 – 22AGO13  

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA RECEBE ÁLVARES CABRAL 

 

 

 

 

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 

23-08-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Fuzileiros-apoiam-na-prevencao-de-incendios-na-serra-da-Arrabida0822-5195.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PLANOLIRA2013%E2%80%9322AGO13.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93DESTAQUEBIBLIOGR%C3%81FICO%2022AGO13.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/578
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/0823/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



