
Noticias    

Diário de Noticias 

- FUNÇÃO PÚBLICA : Governo e sindicatos negoceiam suplementos 

- SOBRE O TRABALHO : Eurogrupo diz que é prioritário baixar impostos 

- INQUÉRITO ESTALEIROS VIANA : PCP sublinha "pesada responsabilidade dos governos" 

- Adriano Moreira - Os jovens e as migrações 

- Pedro Tadeu - Vítor Bento a caminho da centrifugação 

 

Jornal de Noticias 

- Metro do Porto começa na sexta-feira a funcionar 24 horas aos fins de semana 

 

Público 

- Um guião para resolver o problema da dívida 

-  “Lista negra” de devedores aumentou 80% e já ultrapassa os 100 mil registos 

- Crato garante que municípios não vão gerir carreira ou salários de docentes no próximo  

ano 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4014177&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4013538
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4012636
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4013843&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4013839&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=4013344&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/um-guiao-para-resolver-o-problema-da-divida-1661989?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/lista-negra-de-devedores-aumentou-80-e-ja-ultrapassa-os-100-mil-registos-1661940
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/crato-garante-que-municipios-nao-poderao-gerir-carreira-ou-salarios-de-docentes-no-proximo-ano-1661924?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Instituto alemão defende perdão da dívida aos países do sul 

- Ministros das Finanças da UE debatem flexibilidade da disciplina orçamental 

- BPN/Homeland. Esquecimento do tribunal atrasa fim do julgamento 

- Líder da OCDE apresenta terça-feira em Lisboa relatório sobre reforma estrutural do país 

- Eduardo Oliveira Silva - Portugal sem rumo 

 

Diário Económico 

- Economistas calculam que é possível cumprir regras da UE com défice mais alto em 2015 

- O DEO, o PS, o Governo e a austeridade 

 

Observador 

- Risco de chumbo também na CES 

- Doze administradores da Espírito Santo Internacional pediram a demissão 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Mário Cabrita - Algumas verdades sobre a mentira da "convergência de  

pensões" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/economistas-calculam-que-e-possivel-cumprir-regras-da-ue-com-defice-mais-alto-em-2015_197122.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-deo-o-ps-o-governo-e-a-austeridade_197110.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/instituto-alemao-defende-perdao-da-divida-aos-paises-sul
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ministros-das-financas-da-ue-debatem-flexibilidade-da-disciplina-orcamental
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bpnhomeland-esquecimentodo-tribunal-atrasa-fim-julgamento/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/lider-da-ocde-apresenta-terca-feira-lisboa-relatorio-sobre-reforma-estrutural-pais
http://www.ionline.pt/iopiniao/portugal-sem-rumo/pag/-1
http://observador.pt/2014/07/07/risco-de-chumbo-tambem-na-ces/
http://observador.pt/2014/07/08/doze-administradores-da-espirito-santo-internacional-pediram-demissao/
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4007775&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ENCALHE DO VELEIRO DYK NOEL NA PRAIA DO MINDELO 

Força Aérea - Força Aérea na 1ª Edição do Air Race Championship 

Força Aérea - Missa de ação de graças e sufrágio pelos mortos da Força Aérea 

 

 

 

 

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/Encalhe-do-veleiro-DYK-NOEL-na-praia-do-Mindelo.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-619-forca-aerea-na-1-edicao-do-air-race-championship
http://www.emfa.pt/www/noticia-620-missa-de-acao-de-gracas-e-sufragio-pelos-mortos-da-forca-aerea
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/0708/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



