
Noticias    

Diário de Noticias 

- PS : Soares apoia Costa e arrasa Seguro 

- PARLAMENTO : 6.ª moção de censura ao Governo. Chumbo garantido 

- Salário mínimo nos 500 euros sobe em 0,07% custos das empresas 

- Novas empresas vão pagar 0% de IRC durante 3 anos 

- POLÉMICA : MP teme fuga de procuradores da investigação criminal 

- Viriato Soromenho Marques - Irresponsabilidade ilimitada 

- José Manuel Pureza - Ceticismo ou crítica 

 

Correio da Manhã 

- PS vota a favor da moção de censura do PCP 

- Granada fere cinco militares em Santa Margarida 

 

Jornal de Noticias 

- Ferido mais grave da explosão de granada em Santa Margarida em "estado estável" 

- Fernando Santos - Como pegar o touro pelos cornos? 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3942301&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3942639&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=3942402&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=3942403
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3941881&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3941967&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3942169&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/ps-vota-a-favor-da-mocao-de-censura-do-pcp
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/granada-fere-cinco-militares-em-santa-margarida
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3942192&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3942202&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Governo enfrenta nova censura com receio do Tribunal Constitucional 

- Imigração através do Mediterrâneo aumenta em relação a 2013 

- Passos Coelho diz que despesa social “nunca foi tão elevada” e que deu “prioridade" aos  

mais vulneráveis 

- Conselho de Ministros invoca interesse público para seguir com a venda da EGF 

- Casa da Música tem mais de 90 eventos no Verão e muitos deles gratuitos 

 

Ionline 

- Miguel Laranjeiro. "O secretário-geral do PS não cede a lóbis, é um homem sério e  

honesto" 

- Passos diz que despesa social subiu, mas Bruxelas afirma que Portugal cortou muito 

- Juros da dívida de Portugal a subir em todos os prazos 

- Eduardo Oliveira Silva - Eleições: quando poucos decidem por muitos 

- Carlos Pimenta - 35 000 000 000? para Rolls-Royces 

 

Expresso 

- Auditoria aponta várias irregularidades nas contas da Espírito Santo International 

- Tribunal Constitucional anuncia esta sexta-feira decisão sobre o OE 

- Nova vaga de pedidos de ajuda para pagamento de dívidas 

- Cinco militares feridos em sessão de fogo real 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-enfrenta-nova-censura-com-receio-do-tribunal-constitucional-1637998?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/imigracao-ataves-do-mediterraneo-aumenta-em-relacao-a-2013-1638041
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/passos-coelho-diz-que-despesa-social-nunca-foi-tao-elevada-e-que-deu-prioridade-aos-mais-vulneraveis-1637989
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-invoca-interesse-publico-para-prosseguir-com-venda-da-egf-1637939
http://www.publico.pt/cultura/noticia/casa-da-musica-tem-mais-de-90-eventos-no-verao-e-muitos-deles-gratuitos-1638002
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/miguel-laranjeiro-secretario-geral-ps-nao-cede-lobis-homem-serio-honesto/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/passos-diz-despesa-social-subiu-bruxelas-afirma-portugal-cortou-muito
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/juros-da-divida-portugal-subir-todos-os-prazos-0
http://www.ionline.pt/iopiniao/eleicoes-quando-poucos-decidem-muitos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/35-000-000-000-rolls-royces/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/auditoria-aponta-varias-irregularidades-nas-contas-da-espirito-santo-international=f872933
http://expresso.sapo.pt/tribunal-constitucional-anuncia-esta-sexta-feira-decisao-sobre-o-oe=f872904
http://expresso.sapo.pt/nova-vaga-de-pedidos-de-ajuda-para-pagamento-de-dividas=f872828
http://expresso.sapo.pt/cinco-militares-feridos-em-sessao-de-fogo-real=f872854
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Médicos vão pedir reunião de "extrema urgência" a Paulo Macedo 

- Governo admite acordo plurianual para aumento do salário mínimo 

- Mota Soares quer salário mínimo ligado à produtividade 

 

Notícias ao Minuto 

- Jerónimo : "Não há encenação própria ou alheia" que disfarce derrota PSD/CDS-PP 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-Coronel Brandão Ferreira - O Vídeo da Defesa 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

30-05-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/medicos-vao-pedir-reuniao-de-extrema-urgencia-a-paulo-macedo_194581.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-admite-acordo-plurianual-para-aumento-do-salario-minimo_194519.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mota-soares-quer-salario-minimo-ligado-a-produtividade_194565.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/226738/nao-ha-encenacao-propria-ou-alheia-que-disfarce-derrota-psdcds-pp
http://www.aofa.pt/artigos/Brandao_Ferreira_O_VIDEO_DA_DEFESA.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - 28.º aniversário do Centro de Treino Cinotécnico da Força Aérea 

 

 

 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-587-28-aniversario-do-centro-de-treino-cinotecnico-da-forca-aerea
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/0530/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



