
Noticias    

Diário de Noticias 

- ELEIÇÕES NA ALEMANHA : Partido "eurocético" quer países em crise fora do Euro 

- INQUÉRITO : Ministra das Finanças deu parecer sobre swap da CP 

- SWAPS : Ministra diz que Almerindo Marques mentiu 

- ESTADOS UNIDOS : Obama quer "pôr à prova" a diplomacia do Irão 

- Baptista Bastos - A baderna 

- Vasco Graça Moura - O grau zero 

 

Correio da Manhã 

- Crato acaba com Inglês obrigatório 

- Silêncio da troika irrita parceiros 

- SWAP: Pedidos de demissão feitos pela esquerda : Ministra fica debaixo de fogo 

- Palmela: Questões de segurança obrigam a encerramento : Escola fechada por falta de  

funcionários 

 

Jornal de Notícias 

- Governo vai pagar às farmácias para venderem mais genéricos 

- Estivadores internacionais ameaçam Governo português 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3426396&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3425253
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3424841
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3426046
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3426041&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3425777&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/crato-acaba-com-ingles-obrigatorio
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/silencio-da-troika-irrita-parceiros
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ministra-fica-debaixo-de-fogo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/escola-fechada-por-falta-de-funcionarios
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3426431
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3425881
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- FMI defende "limite de velocidade" à austeridade 

- A ministra e os swaps: polémicas, omissões e acusações 

- Alberto Pinto Nogueira - A Geração Rasca e os Velhos 

- Ana Gomes acusa Bruxelas de ignorar caso de corrupção ao fechar investigação aos  

submarinos 

- Governo admite reestruturação dos serviços das Finanças 

- “Os impostos são só para os outros?” (*) 

 

Ionline 

- "A Alemanha não tem ambições imperiais,mas sim económicas" 

- Exportações não estão a subir como previsto 

- Farmacêuticos denunciam abusos nas prescrições 

- Xanana Gusmão: sistema financeiro mundial é problema para crescimento económico  

sustentável 

- Troika reúne-se hoje com Assunção Esteves e com deputados no parlamento 

- Swap. Ministra diz que não mentiu e não se demite 

- Troika. Parceiros saem de mãos a abanar e programa é para cumprir 

- Ana Sá Lopes - Herr Schäuble em delírio. Isto pega-se 

- Carlos Moreno - Uma nova gestão das finanças Locais 

- Pedro Nuno Santos - A austeridade destrói o futuro 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/fmi-defende-limite-de-velocidade-a-austeridade-1606121
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-ministra-e-os-swaps-polemicas-omissoes-e-acusacoes-1606127
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-geracao-rasca-e-os-velhos-1606070
http://www.publico.pt/economia/noticia/ana-gomes-acusa-bruxelas-de-ignorar-caso-de-corrupcao-ao-fechar-investigacao-aos-submarinos-1606113
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-admite-reestruturacao-dos-servicos-das-financas-1606089
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/alemanha-nao-tem-ambicoes-imperiaismas-sim-economicas
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/exportacoes-nao-estao-subir-previsto
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/farmaceuticos-denunciam-abusos-nas-prescricoes
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/xanana-gusmao-sistema-financeiro-mundial-problema-crescimento-economico-sustentavel
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/troika-reune-se-hoje-assuncao-esteves-deputados-no-parlamento
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/swap-ministra-diz-nao-mentiu-nao-se-demite
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/troika-parceiros-saem-maos-abanar-programa-cumprir
http://www.ionline.pt/iopiniao/herr-schauble-delirio-pega-se
http://www.ionline.pt/iopiniao/uma-nova-gestao-das-financas-locais
http://www.ionline.pt/iopiniao/austeridade-destroi-futuro
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Seguro quer meta do défice nos 5% em 2014 

- CE "volta costas a um caso de fraude e corrupção", acusa Ana Gomes 

- 100 portugueses que moldaram o século XX 

 

Destak 

- Juros da dívida portuguesa a descer mas acima dos 7% a dez anos 

- Japão vai construir comboio de levitação magnética capaz de andar a 600 quilómetros por  

hora 

- ENTREVISTA GABRIEL LEITE MOTA : «Economia só faz sentido se proporcionar felicidade» 
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http://expresso.sapo.pt/seguro-quer-meta-do-defice-nos-5-em-2014=f830964
http://expresso.sapo.pt/ce-volta-costas-a-um-caso-de-fraude-e-corrupcao-acusa-ana-gomes=f830901
http://expresso.sapo.pt/100-portugueses-que-moldaram-o-seculo-xx=f808726
http://www.destak.pt/artigo/174087-juros-da-divida-portuguesa-a-descer-mas-acima-dos-7-a-dez-anos
http://www.destak.pt/artigo/174076-japao-vai-construir-comboio-de-levitacao-magnetica-capaz-de-andar-a-600-quilometros-por-hora
http://www.destak.pt/artigo/174053-economia-so-faz-sentido-se-proporcionar-felicidade
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FAROL DA PONTA DO ALTAR FECHA A VISITAS POR 6 DIAS 

Marinha - O CONTRIBUTO DA HIDROGRAFIA PARA O DESENVOLVIMENTO E A SEGURANÇA  

DOS ESTADOS COSTEIROS EM DESTAQUE NO INSTITUTO HIDROGRÁFICO 

Força Aérea - Estação Radar Nº2 comemora 55º aniversário 

Força Aérea - Eficiência e eficácia melhoram saídas do F-16 

Força Aérea - Inauguração do Jardim Maria de Lourdes Sá Teixeira 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - COMEMORAÇÕES DO DIA DO ESTADO-MAIOR- 

GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO – 1º Voo de Rotação do Contigente 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EMGFA distinguido por empresa 100%  

Portuguesa 

 

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/Farol-da-Ponta-do-Altar-fecha-a-visitas-por-6-dias.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/O-contributo-da-Hidrografia-para-o-Desenvolvimento-e-a-Seguranca-dos-Estados-Costeiros-em-destaque-no-IH.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-383-estacao-radar-n-2-comemora-55-aniversario
http://www.emfa.pt/www/opiniao-004-eficiencia-e-eficacia-melhoram-saidas-do-f-16
http://www.emfa.pt/www/noticia-384-inauguracao-do-jardim-maria-de-lourdes-sa-teixeira
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/585
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2013-13
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/586
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/0918/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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