
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cortes nos salários e nas pensões vão avançar já em Setembro 

- Ferreira Fernandes - Sobre a ciência dos mercados 

- José Manuel Pureza - O biombo 

- Paulo Pereira de Almeida - Existe um lado nazi no PSD? 

- Fernanda Câncio - A guerra dos 100 anos 

 

Correio da Manhã 

- PSD e CDS-PP aprovaram na especialidade reintrodução de cortes no setor público 

 

Jornal de Noticias 

- Ricardo Salgado deixa tribunal como arguido e paga três milhões de caução 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Estado de sítio 

 

Público 

- Ricardo Salgado constituído arguido no dia em que o GES implodiu 

- Reposição dos cortes de 2011 retira rendimento aos funcionários públicos 

- Paulo Trigo Pereira - Quem ganhou e quem perdeu com a troika e com o governo de  

Passos Coelho? 

- Francisco Teixeira da Mota - Tocam os sinos a rebate na Madeira... 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4046173&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4045843&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4045837&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4045838&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4045826&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/psd-e-cds-pp-aprovaram-na-especialidade-reintroducao-de-cortes-no-setor-publico
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=4044434&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4045917&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/economia/noticia/ricardo-salgado-constituido-arguido-no-dia-em-que-o-ges-implodiu-1664163?page=-1#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/reposicao-dos-cortes-de-2011-retira-rendimento-aos-funcionarios-publicos-1664137?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/quem-ganhou-e-quem-perdeu-com-a-troika-e-com-o-governo-de-passos-coelho-1664102
http://www.publico.pt/portugal/noticia/tocam-os-sinos-a-rebate-na-madeira-1664108?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- MEC e sindicatos divergem quanto à legalidade do uso da prova para excluir professores 

- Colapso do Governo agrava crise na Ucrânia 

 

Ionline 

- Salgado na justiça. Trepou o Monte Branco e afundou-se nos submarinos 

- Venda do papel comercial do GES em oferta privada fintou a supervisão 

- Mais de metade dos emigrantes portugueses têm menos de 30 anos 

 

Expresso 

- Aurora Teixeira - Portugal 'Pythonesque': um país de 'desenvolvimento muito alto' 

- Entre 144 países, Portugal é o 10º que menos confia no seu Governo 

- Ferreira Leite diz que caso BES mostra que programa da troika foi mal concebido 

- Balsemão defende revisão constitucional e da lei eleitoral 

- Espírito Santo Financial Group também pede gestão controlada 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sete-sindicatos-reclamam-anulacao-da-prova-de-professores-1664138
http://www.publico.pt/mundo/noticia/primeiroministro-da-ucrania-apresenta-demissao-1664100
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/salgado-na-justica-trepou-monte-branco-afundou-se-nos-submarinos-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/venda-papel-comercial-ges-oferta-privada-fintou-supervisao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/mais-metade-dos-emigrantes-portugueses-tem-menos-30-anos/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/portugal-pythonesque-um-pais-de-desenvolvimento-muito-alto=f883045
http://expresso.sapo.pt/entre-144-paises-portugal-e-o-10-que-menos-confia-no-seu-governo=f883010
http://expresso.sapo.pt/ferreira-leite-diz-que-caso-bes-mostra-que-programa-da-troika-foi-mal-concebido=f883038
http://expresso.sapo.pt/balsemao-defende-revisao-constitucional-e-da-lei-eleitoral=f883035
http://expresso.sapo.pt/espirito-santo-financial-group-tambem-pede-gestao-controlada=f883003
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Estágios de 12 meses podem chegar a mais pessoas 

- Uma Justiça para fortes e outra para ex-poderosos? 

- Setembro escaldante na economia e política nacional 

 

Notícias ao Minuto 

- Parlamento Militares eleitos para cargos políticos impedidos de passar à reserva 

- Inquérito : Portugueses receiam que pior da crise ainda está para vir 

- Lei : Fundos de pensões integrados no Estado isentos de nova taxa 

- Ferreira Leite : "A detenção de Ricardo Salgado não devia alegrar os portugueses" 

 

Observador 

- Banqueiros Detidos – O que lhes aconteceu? 

- As sete vidas de Paulo Portas  

 

Visão 

- Os segredos bem guardados dos alemães (*) 
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http://economico.sapo.pt/noticias/estagios-de-12-meses-podem-chegar-a-mais-pessoas_198453.html
http://economico.sapo.pt/noticias/uma-justica-para-fortes-e-outra-para-expoderosos_198429.html
http://economico.sapo.pt/noticias/setembro-escaldante-na-economia-e-politica-nacional_198430.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/254524/militares-eleitos-para-cargos-politicos-impedidos-de-passar-a-reserva
http://www.noticiasaominuto.com/economia/254533/portugueses-receiam-que-pior-da-crise-ainda-esta-para-vir
http://www.noticiasaominuto.com/economia/254455/fundos-de-pensoes-integrados-no-estado-isentos-de-nova-taxa
http://www.noticiasaominuto.com/pais/254345/a-detencao-de-ricardo-salgado-nao-devia-alegrar-os-portugueses
http://observador.pt/especiais/antes-de-ricardo-salgado-tres-outros-banqueiros-detidos/
http://observador.pt/especiais/sete-vidas-politicas-de-paulo-portas/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "Biscates" 
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http://www.aofa.pt/rimp/Matos_Gomes_Biscates.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Conclusão do Curso de Promoção a Sargento-Chefe 01/2014 

Força Aérea - Altas entidades em novo sucesso do Hot Blade em Portugal 

 

 

 

 

 

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 

25-07-2014 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-630-conclusao-do-curso-de-promocao-a-sargento-chefe-01-2014
http://www.emfa.pt/www/noticia-631-altas-entidades-em-novo-sucesso-do-hot-blade-em-portugal
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/0725/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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