
Noticias    

Diário de Noticias 

- PARLAMENTO : Faria Costa eleito Provedor de Justiça 

- MARIA LUÍS ALBUQUERQUE : "Nunca tive divergências com o sr. vice-primeiro-ministro" 

- POLÉMICA BPN : Rui Machete critica "podridão" de alguns hábitos políticos 

- ARMÉNIO CARLOS : É "mais do que evidente" um 2.º resgate em breve 

- Viriato Soromenho Marques - Viver sem amanhã 

 

Correio da Manhã 

- Justiça: Tribunal Constitucional ataca reforma de Teixeira da Cruz : Juízes arrasam a lei da  

ministra 

- Rui Pereira - Qual alternativa? 

- Eduardo Dâmaso - Um reflexo da podridão 

 

Jornal de Noticias 

- Estado já pagou cinco milhões ao BIC em custos judiciais do BPN 

- "Eu não minto", garantiu ministra das Finanças sobre os contratos "swap" 

- Daniel Deusdado - Mayday Portugal 2013 - a queda 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3340585
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3340541
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3340308&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3341292&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/juizes-arrasam-a-lei-da-ministra
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/rui-pereira/qual-alternativa
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-damaso/um-reflexo-da-podridao
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3341120&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3341324&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3341162&opiniao=Daniel%20Deusdado
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Prova que Crato propôs para avaliar professores foi considerada injusta em 2008 pelo PSD 

- Paulo Trigo Pereira - Dois anos muito difíceis 

- BPI tem de encerrar 21 balcões até final de 2014 e dispensar 363 trabalhadores até ao fim  

de 2015 

- BCP pode guardar filial da Polónia, Caixa terá de vender os seguros 

 

Ionline 

- Paulo Portas diz que vai continuar atento “à promoção internacional” das empresas 

- Machete sobre o BPN: “saímos a tempo” 

- Estado está a arrecadar mais 47% de IRS por trabalhador 

- Governo. E aos dois anos chegou o momento do CDS 

- Câmaras. Governo adia fim do IMT e altera reformas de Relvas 

- Fernando Dacosta - Tiro de misericórdia 

- Jorge Bateira - Enfrentar a dura realidade 

- Luis Rosa - Hora de agir 
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Expresso 

- Americanos vão continuar na Base das Lajes 

- Ricardo Costa - Um Governo para dois anos? 

- Henrique Monteiro - A moção de confiança não é um pró-forma 

- Daniel Oliveira - Os falsos recibos verdes tiveram uma pequena derrota 

- Bruxelas diz que Banif é o caso "mais pequeno" e o "mais complicado" 

- Barroso: Portugal regressa aos mercados "se não houver acidentes políticos" 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

25-07-2013 

20139-07-

2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/americanos-vao-continuar-na-base-das-lajes=f822577
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Assistência ao iate “ADELE” com entrada de água descontrolada  

Exército - VISITA DE S.EXª O MINISTRO DA DEFESA NACIONAL AO EXERCÍCIO "APOLO 13" 

Exército - CERIMÓNIA MILITAR DE HOMENAGEM AO PATRONO DA ARMA DE CAVALARIA, E 

ENTREGA DA CHAVE DA VILA À ESCOLA PRÁTICA DE CAVALARIA  

 

 

 

 

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/Assistencia-ao-iate-Adele-com-entrada-de-agua-descontrolada.aspx
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http://www.meteo.pt/pt/
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