
Noticias    

Diário de Noticias 

- Eurogrupo: "Não é de descartar" que se fale do BES 

- ECONOMIA : Juros da dívida portuguesa a subir em todos os prazos 

- Pedro Marques Lopes - Uma história exemplar 

- Paulo Baldaia – Entendimento 

- Viriato Soromenho Marques - Banqueiros anticapitalista 

- Tribunal absolve "Portugal na Forca" 

- Nuno Saraiva (Sub-Director do Diário de Notícias) - "Presidente grande não é sinónimo de 
grande Presidente" 

 

Correio da Manhã 

- Música Vinte anos depois Pink Floyd editam novo álbum 

 

Jornal de Noticias 

- Paulo Ferreira - A criatura que devorou o Estado 

- Rafael Barbosa - Um raciocínio à prova de idiotas 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=4012081
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4012151&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4010956&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4010941&seccao=Paulo%20Baldaia&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4011818&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=4012351&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4009779&seccao=Nuno+Saraiva&tag=Opini%E3o+-+Em+Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/musica/vinte-anos-depois-pink-floyd-editam-novo-album
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4010900&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4011837&opiniao=Rafael%20Barbosa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Médicos mostram segundo cartão amarelo a Paulo Macedo com greve de dois dias 

- Criminalização de sem-abrigo avança pela Europa 

- José Pacheco Pereira - A direita deixou de ser patriótica (1) 

 

Ionline 

- Empresas offshore de Ricardo Salgado referenciadas pela Justiça 

- Boaventura Sousa Santos. Portugal não cria cidadãos, cria súbditos 

- Criminalização dos maus tratos a animais avança esta semana 

- Tomás Vasques - O estado da nação e a nação do BES 

 

Expresso 

- Passos pede entendimento para resolver problemas nacionais 

- Passos Coelho vai apresentar estudo para natalidade 

 

Diário Económico 

- FMI pode rever em baixa crescimento da economia mundial 

- Fisco emitiu milhão e meio de ordens de penhora até Junho 

- BPI assessorou empresas da Madeira nos 'swaps' 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-pode-rever-em-baixa-crescimento-da-economia-mundial_197071.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fisco-emitiu-milhao-e-meio-de-ordens-de-penhora-ate-junho_197015.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bpi-assessorou-empresas-da-madeira-nos-swaps_197008.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/medicos-mostram-segundo-cartao-amarelo-a-paulo-macedo-com-greve-de-dois-dias-1661679?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/criminalizacao-de-semabrigo-avanca-pela-europa-1661823?page=-1
http://www.publico.pt/opiniao/jornal/a-direita-deixou-de-ser-patriotica-1-28525914
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/empresas-offshore-ricardo-salgado-referenciadas-pela-justica-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/boaventura-sousa-santos-portugal-nao-cria-cidadaos-cria-subditos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/criminalizacao-dos-maus-tratos-animais-avanca-esta-semana/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/estado-da-nacao-nacao-bes/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/passos-pede-entendimento-para-resolver-problemas-nacionais=f879492
http://expresso.sapo.pt/passos-coelho-vai-apresentar-estudo-para-natalidade=f879563
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Lisboa : Ministério Público arquiva inquéritos sobre 'manif' de polícias 

- Estaleiros : PCP quer deixar claro "pesada responsabilidade" dos vários Governos 

- Finanças : ADSE prestes a assumir perfil de seguro privado de saúde 

- Anúncio Seguro promete repor pensões e reformas se for eleito 

- Dados 49 mil menores ficaram sem RSI 

- 20 anos F-16: Uma história feita no ar e em terra 

 

Observador 

- Governo atrasa escolha do comissário português, vários países já escolhem pastas 

 

Jornal dos Açores 

- Navio Escola Sagres - Cadetes aprendem com o mar e com o anticiclone dos Açores 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Neto Simões - Crise na Ucrânia, um desafio à segurança  
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/245530/ministerio-publico-arquiva-inqueritos-sobre-manif-de-policias
http://www.noticiasaominuto.com/politica/245531/pcp-quer-deixar-claro-pesada-responsabilidade-dos-varios-governos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/245388/adse-prestes-a-assumir-perfil-de-seguro-privado-de-saude
http://www.noticiasaominuto.com/economia/245278/seguro-promete-repor-pensoes-e-reformas-se-for-eleito
http://www.noticiasaominuto.com/economia/245139/49-mil-menores-ficaram-sem-rsi
http://www.noticiasaominuto.com/pais/245119/f-16-uma-historia-feita-no-ar-e-em-terra
http://observador.pt/2014/07/07/governo-atrasa-escolha-comissario-portugues-enquanto-os-restantes-27-lutam-pelas-melhores-pastas/
http://www.aofa.pt/rimp/Sagres_Correio_dos_Acores_06_07_2014.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Neto_Simoes_Crise_na_Ucrania.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha –Passagem de testemunho da Marinha e Autoridade Marítima Nacional dos Açores  

Marinha - EXERCÍCIO DE ROBÓTICA – REX14 

Marinha - GRUPO DE TRABALHO NATO SOBRE OPERAÇÕES ANFÍBIAS 

Força Aérea - BASE AÉREA Nº5 - MONTE REAL - 13 DE JULHO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES INTEGRAM A 1ª COY  

CDRS TRAINING TEAM 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TOMADA DE POSSE DA DIREÇÃO DO HOSPITAL  

DAS FORÇAS ARMADAS E PASSAGEM PARA A TUTELA DO CEMGFA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ASSESSORES PORTUGUESES ACOMPANHAM  

INSPEÇÃO DE TREINO A UNIDADE DO EXERCITO AFEGÃO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES DÃO FORMAÇÃO A  

MILITARES AFEGÃOS  

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/Passagem-de-testemunho-da-Marinha-e-Autoridade-Maritima-Nacional-nos-Acores.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Exercicio-de-Robotica%E2%80%93REX14.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Grupo-de-Trabalho-NATO-sobre-Operaoees-Anfibias.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/subPagina-centenario-001.005.007.003.003-base-aerea-n-5-monte-real-13-de-julho
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/695
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/696
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/697
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/698
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0707/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



