
Noticias    

Diário de Noticias 

- Críticas do Conselho Económico e Social : Desvios mostram que medidas eram  

desadequadas 

- Pedro Marques Lopes - O livrinho vermelho do ministro 

- WALL STREET JOURNAL : Portugal no topo dos problemas de Merkel 

- INCÊNDIOS : Mais de 580 homens combatiam quatro fogos 

- Leonídio Paulo Ferreira - Campeões da austeridade? Pois, agora tramaram-se 

 

Correio da Manhã 

- Demografia: Quebra de população de um por cento - Portugal perde 100 mil num ano 

- BPN: Ministro dos Negócios Estrangeiros não disse que tinha ações da SLN. Rui Machete já  

assumiu a omissão 

- Saiba onde votar e qual o seu número de eleitor 

- Passos ameaça com 2.º resgate 

- 52,1 mil milhões de euros para amortizar até ao final de 2015 : Dívida: País paga milhões 

- Francisco critica o "deus dinheiro" 

- José Rodrigues - Pedra volta a descair 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3434409
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3434031&seccao=Pedro+Marques+Lopes&tag=Opini%E3o+-+Em+Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3435847&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3435864
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3435482&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/portugal-perde-100-mil-num-ano
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/rui-machete-ja-assumiu-a-omissao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/saiba-onde-votar-e-qual-o-seu-numero-de-eleitor
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-ameaca-com-2-resgate
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/divida-pais-paga-milhoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/francisco-critica-o-deus-dinheiro-013710747
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/pedra-volta-a-descair
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Notícias 

- Passos diz que cortes nas pensões são decisivas para evitar segundo resgate 

- José Mendes - Portugal 2020: virtudes e ameaças 

- Seguro recomenda ao primeiro-ministro que não se faça de vítima 

- Militares limpam grafitos no Porto 

 

Público 

- Marques Mendes convencido de que Cavaco está à espera de segundo resgate 

- António Mosquito recebe hoje luz verde para dominar a Soares da Costa 

- Hospitais estão a cobrar taxas que já prescreveram 

- Capitão-de-Fragata Neto Simões - "Timor-Leste : Consolidação da Paz e Desenvolvimento" 

- Para Roubini, Portugal está no bom caminho, mas faltam ainda provas para superar 

- António Mexia acredita que Tribunal Constitucional pode forçar segundo resgate 

 

Ionline 
- Crise parte 2. Passos culpa Portas pelo segundo resgate iminente 

- Primeiro-ministro afirma manter a confiança em Rui Machete 

- Marques Mendes: “Isto não parece um governo, parece um aglomerado de ministros” 

- Jerónimo de Sousa exorta António Mexia a pagar o que deve 

- Catarina Martins: "Tudo falhou" e Portugal está à beira de novo resgate 

- Segunda fase de acesso ao ensino superior com menos 1.500 candidatos 

- Bloco afirma que ministro Rui Machete “confirmou que mentiu” 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3434018&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3434048&opiniao=Jos%E9+Mendes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3435601&page=-1
http://www.jn.pt/multimedia/galeria.aspx?content_id=3430100
http://www.publico.pt/economia/noticia/mendes-convencido-de-cavaco-esta-a-espera-de-segundo-resgate-1606645
http://www.publico.pt/economia/jornal/antonio-mosquito-recebe-hoje-luz-verde-para-dominar-a-soares-da-costa-27133860
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/hospitais-estao-a-cobrar-taxas-que-ja-prescreveram-1606745
http://www.aofa.pt/artigos/Neto_Simoes_Timor_Leste_Consolidacao_Paz_e_Desenvolvimento.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Roubini.pdf
http://www.publico.pt/politica/noticia/antonio-mexia-acredita-que-tribunal-constitucional-pode-forcar-segundo-resgate-1606588
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/crise-parte-2-passos-culpa-portas-pelo-segundo-resgate-iminente
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/primeiro-ministro-afirma-manter-confianca-rui-machete
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/marques-mendes-nao-parece-governo-parece-aglomerado-ministros
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/jeronimo-sousa-exorta-antonio-mexia-pagar-deve
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-autarquicas2013/catarina-martins-tudo-falhou-portugal-esta-beira-novo-resgate
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/segunda-fase-acesso-ao-ensino-superior-menos-1-500-candidatos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bloco-afirma-ministro-rui-machete-confirmou-mentiu
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline (cont.) 
- PSD. Vitória de Merkel garante estabilidade ao país 

- Ana Sá Lopes - O segundo resgate já tem uma narrativa 

- Tomás Vasques - O colossal embuste 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - De novo o compromisso, de novo Cavaco 

- Daniel Oliveira - Não vale a pena esperar pela Alemanha 

- PS: reeleição de Merkel é "má notícia para a Europa" 

- Passe social da Grande Lisboa é dos mais caros da Europa 

 

Destak 

- Juros da dívida portuguesa a subir a 2 e 5 anos e ainda acima dos 7% a dez anos 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-vitoria-merkel-garante-estabilidade-ao-pais
http://www.ionline.pt/iopiniao/segundo-resgate-ja-tem-uma-narrativa
http://www.ionline.pt/iopiniao/colossal-embuste
http://expresso.sapo.pt/de-novo-o-compromisso-de-novo-cavaco=f831801
http://expresso.sapo.pt/nao-vale-a-pena-esperar-pela-alemanha=f831830
http://expresso.sapo.pt/ps-reeleicao-de-merkel-e-ma-noticia-para-a-europa=f831838
http://expresso.sapo.pt/passe-social-da-grande-lisboa-e-dos-mais-caros-da-europa=f831541
http://www.destak.pt/artigo/174504-juros-da-divida-portuguesa-a-subir-a-2-e-5-anos-e-ainda-acima-dos-7-a-dez-anos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - PORTUGAL RECEBE PELA PRIMEIRA VEZ A CIMEIRA DAS GUARDAS COSTEIRAS  

DO ATLÂNTICO NORTE 

Marinha - TOMADA DE POSSE DO NOVO CAPITÃO DOS PORTOS DE PÓVOA DE VARZIM E  

DE VILA DO CONDE 

Marinha - POLÍCIA MARÍTIMA E SEF EFETUAM OPERAÇÃO NAS CARREIRAS FLUVIAIS DA  

SOFLUSA E TRANSTEJO 

Exército - PLANO LIRA 2013 – 23SET13 

Força Aérea - Rendição de Comandante da Base Aérea Nº1 

 

 

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/Portugal-recebe-pela-primeira-vez-a-cimeira-das-Guardas-Costeiras-do-Atlantico-Norte.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Tomada-de-posse-do-novo-capitao-dos-Portos-de-Povoa-de-Varzim-e-de-Vila-do-Conde.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Policia-Maritima-e-SEF-efetuam-operacao-nas-carreiras-fluviais-da-Soflusa-e-Transtejo.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PLANOLIRA2013%E2%80%9323SET13.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-385-rendicao-de-comandante-da-base-aerea-n-1
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/0923/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



