
Noticias    

Diário de Noticias 

- Arguido no caso dos vistos gold põe em causa despacho do juiz 

- Grupo parlamentar do PSD "censura politicamente" deputados eleitos pela Madeira 

 

Correio da Manhã 

- Crato tenta esvaziar greve dos professores 

- Governo vai demitir administração da RTP 

- Uma rádio para locutores com trissomia 21 

 

Jornal de Noticias 

- José Sócrates critica "cobardia dos políticos" 

- Presença militar em missões no estrangeiro é cada vez menor 

- Caso BES: "Peço desculpa se não correspondi às vossas expectativas" 

 

Público 

- Mãe de Sócrates: a história de uma fortuna que não chegou a sê-lo 

- “Nunca tivemos a fotografia completa do que se passava no Grupo Espírito Santo e no  

BES" 

- Além da greve, sindicatos prometem lutar contra a requalificação nos tribunais 

- Famílias gastam cada vez mais dinheiro do seu bolso com a saúde 

- Conselho geral pediu e ministro demitiu administração da RTP por comunicado 

- Portugal “perdeu” entre 110 a 128 mil emigrantes no ano passado 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4277064
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4276610
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4277068&dossier=Opera%E7%E3o%20Marqu%EAs
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4276636
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4276151&dossier=O%20caso%20BES
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/governo_quer_servicos_minimos_na_greve_a_prova_de_avaliacao_dos_professores.html
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/cgi_propoe_demissao_da_administracao_da_rtp.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/radio_feita_por_pessoas_com_trissomia_21.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-historia-de-uma-fortuna-que-nao-chegou-a-selo-1678337
http://www.publico.pt/economia/noticia/nunca-tivemos-a-fotografia-completa-do-que-se-passava-no-grupo-espirito-santo-e-no-bes-1678315
http://www.publico.pt/economia/noticia/alem-da-greve-sindicatos-prometem-lutar-contra-a-requalificacao-nos-tribunais-1678327
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/familias-gastam-cada-vez-dinheiro-do-seu-bolso-com-a-saude-1678352
http://www.publico.pt/politica/noticia/conselho-geral-pediu-e-ministro-demitiu-administracao-da-rtp-por-comunicado-1678369
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-perdeu-entre-110-a-128-mil-emigrantes-no-ano-passado-1678346
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Conheça o homem que quer libertar José Sócrates 

- Cada vez há mais idosos a morrer por causa de quedas e desnutrição 

- Sócrates critica "cobardia dos políticos" e o "cinismo dos professores de Direito" 

- Feriados deixam maioria às avessas. Mas vão continuar suspensos 

- Novo Banco. Accionistas do BES nos últimos 2 anos excluídos da compra 

- José Sócrates e Santos Silva financiaram campanha de Costa 

- Sócrates ia ao Brasil. Advogado diz que risco de fuga é “patético” 

- PCP curioso com “recaída” do PS à esquerda 

 

Expresso 

- Petição pública contra a privatização da TAP chega ao Parlamento 

- Supremo rejeita libertação imediata de Sócrates 

- Banco de Portugal envia convites para vender Novo Banco 

- Ministra rejeita rever segredo de justiça 

- Salgado não entrega à AR atas apreendidas pelas autoridades 

- Dossiê das contrapartidas dos submarinos está oficialmente fechado 

- Afinal, continuará a ser possível deduzir despesas de educação e habitação 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conheca-homem-quer-libertar-jose-socrates
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/socrates-critica-cobardia-dos-politicos-cinismo-dos-professores-direito
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/feriados-deixam-maioria-avessas-vao-continuar-suspensos
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http://expresso.sapo.pt/banco-de-portugal-envia-convites-para-vender-novo-banco=f901059
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http://expresso.sapo.pt/dossie-das-contrapartidas-dos-submarinos-esta-oficialmente-fechado=f901053
http://expresso.sapo.pt/afinal-continuara-a-ser-possivel-deduzir-despesas-de-educacao-e-habitacao=f900959
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Venda do Novo Banco será concluída antes das legislativas 

- Simulações: O impacto das novas regras do IRS no seu rendimento 

- Crato quer serviços mínimos na greve dos professores 

- Listas de espera na saúde aumentaram nos anos da crise 

- Alberto da Ponte sai da RTP até ao final da semana 

 

Notícias ao Minuto 
- Fundo de Resolução Excluídos alguns acionistas do BES de compra do Novo Banco 

- Negócio Chineses pagam milhões pelo BESI e mantêm Ricciardi 

- Partidos Portas 'afasta-se' de Passos e 'aproxima-se' de Costa 

 

Observador 

- O que querem os partidos mudar na reforma do IRS 

- Sacos de plástico: Supermercados pagam campanhas 

- Perto do Natal, a "bazuca" de Draghi fica no bolso 

- Reunião quente: PSD empurra Guilherme Silva 

- Governo exige serviços mínimos na greve 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

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

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

04-12-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/venda-do-novo-banco-sera-concluida-antes-das-legislativas_207518.html
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FRAGATA ÁLVARES CABRAL EM MISSÃO DE APOIO A CABO VERDE 

Marinha - SALVAMENTO DO VELEIRO TUULIA A OESTE DO CABO MONDEGO 

Exército - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DOS PUPILOS DO     

EXÉRCITO  E O INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

Exército -DIA DO COMANDO PESSOAL 

Força Aérea - Cerimónia do 5.º Aniversário do Aeródromo de Manobra N.º 3 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS REALIZAM  

EXERCÍCIO LUSITANO 2014 

 

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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