
Noticias    

Diário de Noticias 

- Nem cautelar, nem saída limpa, BCE sugere pacto de regime 

- 79% dos golden visa atribuídos foram para chineses 

- Baptista Bastos - O grau zero da ignomínia 

 

Correio da Manhã 

- CDS-PP boicota Vítor Gaspar 

 

Jornal de Noticias 

- Ministério Público entende que Isaltino pode reinicidir nos crimes cometidos 

- Mais de 300 famílias de pescadores em situação de pobreza 

 

Publico 
- Sistema de ensino português não consegue reduzir assimetrias sociais 

- Reclamados 312,5 milhões em novos processos contra swaps do Santander 

- Carlos Fiolhais - Ciência à deriva 

- Pedro Sousa Carvalho - A saída limpa e a extrema-direita 
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http://www.publico.pt/ciencia/noticia/ciencia-a-deriva-1624192
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Ionline 

- PS. António Costa e Carlos César acusados de estarem a "minar a liderança" 

- Nem à irlandesa nem programa cautelar. Há uma terceira via mas exige apoio do PS 

- Estado. Número de empresas baixa para 671 depois de 20 extinções e 15 privatizações 

- Ana Sá Lopes - Seguro foi aos mercados 

- Carlos Moreno - Para um programa político só há saída política 

 

Expresso 

- Daniel Oliveira - Os portugueses têm inveja dos indicadores económicos 

- Alemanha coloca 5 mil milhões a juros mais baixos 

- João Rendeiro admite erro na compra de ações do BCP 

- Seguro vê défice sem "trajetória sustentável" 

 

Diário Económico 

- Troika insiste no aumento das taxas moderadoras na Saúde 

- Macedo : "Só se cumpre as metas da troika quando os hospitais não gerarem dívidas" 

- Chineses querem ganhar poder e cortar custos na EDP 

- União bancária : Berlim resiste a pagar as falências dos bancos da zona euro 

- Rúben Bicho - O canto da Sereia 

- João Cardoso Rosas - As aventuras do consenso 
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Visão 

- Os que mais beneficiam com as crises 

 

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 

 

19-02-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/Os_que_mais_beneficiam_com_as_crises.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Aeronave C-295M da Força Aérea em Díli 

Força Aérea - Força Aérea homenageou “Isabelinha Rilvas” 

 

 

 

 

 

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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