
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ligação de Machete ao BPN sem impacto, diz ex-MNE 

- NOTA MÍNIMA : Governo propõe 14 para ingresso na carreira docente 

- Costa Pina diz que swaps deviam ter sido alterados logo em 2012 

- DESAFIO : CGTP: Governo que apresente moção de confiança ao País 

- CONFRONTOS COM A POLÍCIA : Manifestantes cercam Parlamento da Bulgária 

- Viriato Soromenho Marques - Dois passos adiante, um salto atrás 

- Vasco Graça Moura - A decisão do Presidente 

- Baptista Bastos - O cadáver que estrebucha 

 

Correio da Manhã 

- Passos e Portas acertam secretas 

- Ministra conhecia contratos swap 

- Eduardo Cabrita - A cagarra do consenso

- Tribunal absolve Oliveira e Costa e Dias Loureiro 

Jornal de Noticias 

- Portas é a chave do "novo ciclo" 

- Fernando Santos - Portas e o jardim zoológico 

- Alberto Castro - Um outro compromisso 

- Manuel Tavares - Recapitulando a crise 

- Alfredo Leite - Esta remodelação é super 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3339533
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3339355
http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO208401.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3337919
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3339367&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3339113&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3338971&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3338962&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-e-portas-acertam-secretas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ministra-conhecia-contratos-swap
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/a-cagarra-do-consenso
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/exclusivo-cm/tribunal-absolve-oliveira-e-costa-e-dias-loureiro
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3339159&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3335597&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3337218&opiniao=Alberto%20Castro
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3337215&opiniao=Manuel%20Tavares
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3339147&opiniao=Alfredo%20Leite
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Novo ministro dos Negócios Estrangeiros com fortes ligações ao BPN e ao BPP 

- Biografia oficial omite ligação de Rui Machete ao BPN 

- Ministra das Finanças mostrou “preocupação especial” com Metro do Porto 

- A crise por detrás da “crise” (*) 

- Apolo 13: treinar no limite para arrancar para o terreno em três dias (*) 

 

Ionline 

- CDS ganha poder. Paulo Portas já é vice-primeiro-ministro 

- Bruxelas dá “luz verde” a planos de reestruturação da CGD, BPI e BCP 

- Swaps. Novos depoimentos reforçam que ministra das Finanças sabia de tudo 

- Câmaras cobram mais de 18 milhões de euros em taxas ilegais 

- Desemprego. O maior problema para mais de 72% dos portugueses 

- Um governo sem margem para errar 

- Carlos Moreno - Levar a carta a Garcia 

- Pedro Braz Teixeira - Meses de alto risco 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - Novo Governo velho ministro e Coelho sortudo 

- Daniel Oliveira - Machete e SLN: Passos lava mais branco 

- Assessor diz que "interesses" levam à saída de Álvaro 

- Crise: quem ganha e quem perde? 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/novo-ministro-dos-negocios-estrangeiros-com-fortes-ligacoes-ao-bpn-e-ao-bpp-1601101
http://www.publico.pt/politica/noticia/biografia-oficial-omite-ligacao-de-rui-machete-ao-bpn-1601139
http://www.publico.pt/economia/noticia/ministra-das-financas-mostrou-preocupacao-especial-com-metro-do-porto-1601064
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cds-ganha-poder-paulo-portas-ja-vice-primeiro-ministro
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-da-luz-verde-planos-reestruturacao-da-cgd-bpi-bcp
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/swaps-novos-depoimentos-reforcam-ministra-das-financas-sabia-tudo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/camaras-cobram-mais-18-milhoes-euros-taxas-ilegais
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/desemprego-maior-problema-maisde-72-dos-portugueses
http://www.ionline.pt/iOpiniao/governo-sem-margem-errar
http://www.ionline.pt/iOpiniao/levar-carta-garcia
http://www.ionline.pt/iOpiniao/meses-alto-risco
http://expresso.sapo.pt/novo-governo-velho-ministro-e-coelho-sortudo=f822363
http://expresso.sapo.pt/machete-e-sln-passos-lava-mais-branco=f822361
http://expresso.sapo.pt/assessor-diz-que-interesses-levam-a-saida-de-alvaro=f822272
http://expresso.sapo.pt/crise-quem-ganha-e-quem-perde=f822299
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- Quercus congratula-se com escolha de Moreira da Silva para o Ambiente 

- Portugal está a perder oportunidades de negócio em África - primeiro-ministro da Guiné- 

Bissau 

- Juros da dívida de Portugal sobem a dois, cinco e a dez anos 

- Lucro da EDP Renováveis aumenta 29% no primeiro semestre 
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http://www.destak.pt/artigo/170206-quercus-congratula-se-com-escolha-de-moreira-da-silva-para-o-ambiente
http://www.destak.pt/artigo/170202-portugal-esta-a-perder-oportunidades-de-negocio-em-africa-primeiro-ministro-da-guine-bissau
http://www.destak.pt/artigo/170196-juros-da-divida-de-portugal-sobem-a-dois-cinco-e-a-dez-anos
http://www.destak.pt/artigo/170193-lucro-da-edp-renovaveis-aumenta-29-no-primeiro-semestre
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Última viagem do Submarino Barracuda – Convite 

 

 

 

 

 

 

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 

24-07-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Ultima-viagem-do-Submarino-Barracuda-Convite.aspx
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/0724/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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