
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos diz que depositantes podem confiar no BES 

- CONSTANTINO SAKELLARIDE : Paulo Macedo deveria" ter-se demitido há dois anos" 

- ACUSA DANIEL BESSA : "O responsável pela nossa desgraça é banqueiro central" 

- Paulo Pereira de Almeida - Há (mesmo) terrorismo em Lisboa 

- José Manuel Pureza - A coragem do bom senso 

- Viriato Soromenho Marques - Dívidas e argumentos 

 

Correio da Manhã 

- Marinha: companhia militar impedida de sair da base do Alfeite 30 fuzileiros retidos por  

desonrar bandeira 

 

Jornal de Noticias 

- Passos afasta intervenção estatal no BES 

- Telmo Correia diz que o CDS-PP e os portugueses não vão permitir nacionalizações na 
banca 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4021270&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4019693&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4021128
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4020709&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4020711&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4020713&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/30-fuzileiros-retidos-por-desonrar-bandeira
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4021407&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4020834
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Acções do BES já estão novamente em queda 

- Portugal pode enviar tropas para o Golfo da Guiné 

- PCP e BE alertam para risco de BES ser um “novo BPN” 

- Câmaras garantem que “municipalização” das escolas não visa fazer da educação “um  

negócio” 

- Impostos verdes: sector pergunta onde está a neutralidade fiscal 

- Ex-autarca e vice-presidente do PSD de Lisboa acusado por corrupção 

- Portugal já é o país da União Europeia onde nascem menos bebés 

 

Ionline 

- Porto de Lisboa. Atraso em concurso beneficia antigo gestor do grupo 

- Separar eleições do Orçamento não vai ser fácil, admite dirigente do PSD 

- Silva Peneda. Receita da troika não corrigiu nenhum problema estrutural do país 

- Maio. Exportações caem 3,6% e importações aumentam 1,9% 

- Agenda de fim-de-semana 

- Eduardo Oliveira Silva - A queda 

- José António Moreira - A corrupção existe 

- José Diogo Madeira – Espíritos 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/accoes-do-bes-voltam-a-negociar-em-bolsa-as-11h30-1662493
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-pode-enviar-tropas-para-o-golfo-da-guine-1662492
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-e-be-alertam-para-risco-de-bes-ser-um-novo-bpn-1662392
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/camaras-garantam-que-municipalizacao-das-escolas-nao-visa-fazer-da-educacao-um-negocio-1662416
http://www.publico.pt/economia/noticia/impostos-verdes-onde-esta-a-neutralidade-fiscal-1662442
http://www.publico.pt/local/noticia/exautarca-e-vicepresidente-do-psd-de-lisboa-acusado-por-corrupcao-1662426
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-ja-e-o-pais-da-uniao-europeia-onde-nascem-menos-bebes-1662352
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/porto-lisboa-atraso-concurso-beneficia-antigo-gestor-grupo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/separar-eleicoes-orcamento-nao-vai-ser-facil-admite-dirigente-psd/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/silva-peneda-receita-da-troika-nao-corrigiu-nenhum-problema-estrutural-pais/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/maio-exportacoes-caem-36-importacoes-aumentam-19/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mais-espectaculos/agenda-fim-semana-2/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/queda-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/corrupcao-existe/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/espiritos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Situação no BES não preocupa Bruxelas. Por enquanto 

 

Diário Económico 

- Aguiar-Branco critica candidatos "messiânicos" que criam instabilidade 

- Marco Capitão Ferreira – Quanto custa a guerra? 

- Investidores norte-americanos receiam que GES seja primeira peça do dominó 

 

Notícias ao Minuto 

- Rui Machete : Governo analisa presença de militares no golfo da Guiné 

- Crime : Marinha lamenta morte de capitão-de-fragata fuzileiro 

- Trabalho : Agosto pode marcar chegada de novos cortes 

- Funchal : Ministro da Defesa na Madeira para entregar Fortaleza do Pico à região 

 

Observador 

- O Banco de todos os Regimes 

- Ações do BES voltam às quedas em bolsa 

- Ministro da Economia: futuro Governo não aceitará a atual “submissão aos tribunais” 
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http://economico.sapo.pt/noticias/aguiarbranco-critica-candidatos-messianicos-que-criam-instabilidade_197428.html
http://economico.sapo.pt/noticias/investidores-norteamericanos-receiam-que-ges-seja-primeira-peca-do-domino_197370.html
http://expresso.sapo.pt/situacao-no-bes-nao-preocupa-bruxelas-por-enquanto=f880602
http://economico.sapo.pt/noticias/quanto-custa-a-guerra_197363.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/247805/governo-analisa-presenca-de-militares-no-golfo-da-guine
http://www.noticiasaominuto.com/pais/247770/marinha-lamenta-morte-de-capitao-de-fragata-fuzileiro
http://www.noticiasaominuto.com/economia/247722/agosto-pode-marcar-chegada-de-novos-cortes
http://www.noticiasaominuto.com/pais/247681/ministro-da-defesa-na-madeira-para-entregar-fortaleza-do-pico-a-regiao
http://observador.pt/reportagem/ultimo-banqueiro/
http://observador.pt/2014/07/11/acoes-bes-voltam-quedas-em-bolsa/
http://observador.pt/2014/07/11/ministro-da-economia-futuro-governo-nao-aceitara-atual-submissao-aos-tribunais/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - NOTA DA MARINHA 

 

 

 

 

 

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/Nota-da-Marinha.aspx
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/0711/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



