
Noticias    

Diário de Noticias 

- Gaspar: "Ministra estava informada da existência dos swap" 

- REQUALIFICAÇÃO NA FUNÇÃO PÚBLICA : Parlamento aprova 40 horas semanais 

- AUMENTO DO HORÁRIO DE TRABALHO : CGTP, PCP e BE reiteram inconstitucionalidade 

- McNamara recebeu Medalha Naval Vasco da Gama 

- COM O MINISTRO DA DEFESA : Pires de Lima avalia eficácia dos programas de  

contrapartidas 

- Adriano Moreira - A tensão europeia 

- Pedro Tadeu - A questão moral de Maria Luís Albuquerque 

 

Correio da Manhã 

- Quatro políticos ocupam 100 polícias no Algarve 

- Paulo Morais - Cajadada de Coelho 

 

Jornal de Noticias 

- Manutenção da ADSE para quem sair do Estado é um "presente envenenado" 
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http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO216806.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3348475&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3348487&page=-1
http://www.dn.pt/desporto/outrasmodalidades/interior.aspx?content_id=3348814&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3348648
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3348727&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3348857&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/quatro-politicos-ocupam-100-policias-no-algarve
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/cajadada-de-coelho
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3349147&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Apelo ao compromisso na moção de confiança é mera "retórica política" para o PS 

- Maria de Lurdes Rodrigues - A instabilidade nas políticas é instabilidade política 

 

Ionline 

- "Não tenho noção de que os swaps fossem uma questão urgente" 

- BPN. PGR investiga informação errada que elevou 100 milhões o défice 

- Políticos envolvidos em swaps e PPPs não devem voltar a cargos semelhantes 

- Empresas públicas. Factura de juros dá 781 milhões por ano à banca 

- Confiança. Constitucional é o principal entrave ao novo ciclo do governo 

- Luís Menezes Leitão - À espera de um milagre 

- Nuno Ramos de Almeida - Brincar aos pobrezinhos 

 

Expresso 

- Líder da troika volta a ser substituído 

- Daniel Oliveira - Quem pagará a redução do IRC? 

 

Destak 

- Viagem Medieval da Feira começa 5.ª feira com 31 áreas temáticas e 312 espetáculos 

- PIB espanhol recuou 0,1% no segundo trimestre - oficial 
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http://www.publico.pt/portugal/jornal/apelo-ao-compromisso-na-mocao-e-mera-retorica-politica-para-o-ps-26893166#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-instabilidade-nas-politicas-e-instabilidade-politica-1601640
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/nao-tenho-nocao-os-swaps-fossem-uma-questao-urgente
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bpn-pgr-investiga-informacao-errada-elevou-100-milhoes-defice
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/politicos-envolvidos-swaps-ppps-nao-devem-voltar-cargos-semelhantes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/empresas-publicas-factura-juros-da-781-milhoes-ano-banca
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/confianca-constitucional-principal-entrave-ao-novo-ciclo-governo
http://www.ionline.pt/iOpiniao/espera-milagre
http://www.ionline.pt/iOpiniao/brincar-aos-pobrezinhos
http://expresso.sapo.pt/lider-da-troika-volta-a-ser-substituido=f823490
http://expresso.sapo.pt/quem-pagara-a-reducao-do-irc=f823503
http://www.destak.pt/artigo/170686-viagem-medieval-da-feira-comeca-5.-feira-com-31-areas-tematicas-e-312-espetaculos
http://www.destak.pt/artigo/170681-pib-espanhol-recuou-01-no-segundo-trimestre-oficial
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Formação de Oficiais e de Praças em Regime de Contrato 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - RECONHECIMENTO DO 7º CONTINGENTE 

NACIONAL AO AFEGANISTÃO 

 

 

 

 

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-358-formacao-de-oficiais-e-de-pracas-em-regime-de-contrato
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/571
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/0730/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



