
Noticias    

Diário de Noticias 

- PS : Seguro luta contra a abstenção 

- EM MÉDIA : Portugueses compraram por dia 75 mil embalagens de psicotrópicos 

- DÍVIDA PORTUGUESA :  Juros a subir em todos os prazos 

- PARLAMENTO : BE entrega pedido de participação judicial contra Machete 

- EMIGRAÇÃO : Menos 12,4% de trabalhadores portugueses em Espanha 

- Morreu o poeta António Ramos Rosa 

- EDUCAÇÃO : Nuno Crato quer inglês obrigatório desde o 1.º ciclo 

- Adriano Moreira - Economia de subsistência 

- "Aviocar" da Força Aérea já estão à venda (*) 

 

Correio da Manhã 

- SPD faz Merkel sofrer por acordo 

- Paulo Morais - Vencer o medo 

 

Jornal de Notícias 

- Há sinais consistentes de viragem económica, diz Pires de Lima 

- Portugal não regressou aos mercados por culpa do primeiro-ministro 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3437861&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3436802&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3436428&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3437392&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/spd-faz-merkel-sofrer-por-acordo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/vencer-o-medo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3437846&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3437461&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- António Ramos Rosa (1924-2013), uma vida dedicada à poesia 

- Mariano Rajoy: “Espanha saiu da recessão, mas ainda não saiu da crise” 

 - “Inconsistência” de Crato em relação ao Inglês indigna pais e professores 

- Draghi contra flexibilização das metas do défice em Portugal 

 

Ionline 
- BPN emprestou 8,5 milhões a sócio de Lima por pensar que era dono de terrenos 

- António Ramos Rosa. O grito livre do funcionário incansável 

- Funcionários públicos gregos iniciam dois dias de greve contra despedimentos 

- Francisco Louçã diz que "todos os dias da troika foram tenebrosos" 

- Vinte hospitais pioram no atendimento dentro dos prazos legais 

- Pirueta. Afinal Nuno Crato já quer Inglês obrigatório no 1.º ciclo 

- Sindicatos acusam Crato de tomar decisões "ao sabor do vento" 

- Buraco nas contas dos hospitais está pior do que há um ano 

- Dívida. Estado acumula saldos para reduzir risco de falhar pagamentos 

- Eduardo Oliveira Silva - A constatação do falhanço do governo 
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Expresso 

- Rosa Pedroso Lima - Podemos dar-lhes meio voto? 

- Ricardo Costa - Draghi já fez o nosso Orçamento 

- Daniel Oliveira - A decadência moral do governo 

- "Não é o tempo" para flexibilizar a meta do défice 

- Paulo Gaião - Mercados: os novos bárbaros 

 

Destak 

- Ordem dos Médicos não receia Justiça e reitera que continuará a defender os doentes 

 

Diário de Viseu 

- Lamego acolhe celebrações do Dia do Exército (*) 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ENTREGA DE COMANDO DA EUROMARFOR 

Marinha - GUARDEX - CENÁRIOS DE CRISE TESTAM COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIA 

Força Aérea - Força Aérea ao serviço da população também nas Ilhas 

Força Aérea - Jovens do Curso de Defesa visitam Base Aérea N.º 6 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - GENERAL SUIÇO VISITA A KTM 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - 2BIPARA/FND/KFOR LÍDER NO TREINO DE FIRE  

PHOBIA  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MEDAL PARADE DO 2BIPARA/FND/KFOR 

 

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 

24-09-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Entrega-de-comando-da-EUROMARFOR.aspx
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http://www.emgfa.pt/pt/noticias/588
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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/0924/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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	EM MÉDIA : Portugueses compraram por dia 75 mil embalagens de psicotrópicos



