
Noticias    

Diário de Noticias 

- FIM DA COLIGAÇÃO : Ministros do CDS demitem-se hoje 

- CRISE NO GOVERNO : Passos mantém presença hoje em Berlim para defender posição  

externa do país 

- RETRATO TERRITORIAL DE PORTUGAL : Lisboa e Porto estão a perder população 

- Viriato Soromenho Marques - Regras para um naufrágio 

- Nuno Saraiva - A farsa 

- Fernanda Câncio - Tornado de posse 

- João Marcelino - Uma crise patética 

- Baptista Bastos - O fadário português 

 

Correio da Manhã  

- Passos Coelho: "Não me demito. Não abandono o meu país" 

- Chamar ‘palhaço’ não ofende honra 

- Segurança Social: Cobrança duvidosa sobe 421 milhões de euros : Dívidas atingem 3,8 mil  

milhões 

 

Jornal de Noticias 

- Passos não se demite e exige "clareza" ao CDS 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3301950&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3301896&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3300528&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3301685&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3301723&seccao=Nuno%20Saraiva&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3301687&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3301729&seccao=Jo%E3o%20Marcelino&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3301640&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-coelho-nao-me-demito-nao-abandono-o-meu-pais
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/chamar-palhaco-nao-ofende-honra
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/dividas-atingem-38-mil-milhoes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3301304&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Freitas diz que país está “entregue a um grupo de irresponsáveis” 

- Cenários: da pacificação da coligação às eleições antecipadas 

- Pressão europeia sobre Cavaco 

- Bolsa afunda e juros da dívida a 10 anos passam barreira dos 8% 

 

Ionline 

- CDS estupefacto vê a saída do governo como "irrevogável" 

- Portugal já chegou à Grécia e o segundo resgate vem a caminho 

- Sector privado da saúde quer gerir hospitais públicos 

- O governo morreu ontem. Paz à sua alma 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - Passos vai ter de sair e Cavaco vai ter de agir 

- Daniel Oliveira - Depois da tragédia, a farsa 

 

Destak 

- GOVERNO : Executivo suspende 'briefings' diários com os jornalistas 

- Bruxelas vai dar margem para determinados investimentos públicos - Durão Barroso 

- ACTUALIDADE : Merkel quer mais flexibilidade e mobilidade laboral na Europa 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/freitas-diz-que-pais-esta-entregue-a-um-grupo-de-irresponsaveis-1599097
http://www.publico.pt/destaque/jornal/destaque-26775211
http://www.publico.pt/politica/noticia/pressao-europeia-sobre-cavaco-1599091
http://www.publico.pt/economia/noticia/bolsa-afunda-e-juros-da-divida-a-10-anos-disparam-mais-de-7-1599094
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cds-estupefacto-ve-saida-governo-irrevogavel
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-ja-chegou-grecia-segundo-resgate-vem-caminho
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/sector-privado-da-saude-quer-gerir-hospitais-publicos
http://www.ionline.pt/iOpiniao/governo-morreu-ontem-paz-sua-alma
http://expresso.sapo.pt/passos-vai-ter-de-sair-e-cavaco-vai-ter-de-agir=f817892
http://expresso.sapo.pt/depois-da-tragedia-a-farsa=f817890
http://www.destak.pt/artigo/168394-executivo-suspende-briefings-diarios-com-os-jornalistas
http://www.destak.pt/artigo/168392-bruxelas-vai-dar-margem-para-determinados-investimentos-publicos-durao-barroso
http://www.destak.pt/artigo/168391-merkel-quer-mais-flexibilidade-e-mobilidade-laboral-na-europa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Operação de Evacuação Médica Embarcação de Pesca “SCORPIUS” 

Exército – Tomada de posse do Comandante da Academia Militar, Tenente-General José António  

Carneiro Rodrigues da Costa -   28JUN13 

Exército – DIA DOS COMANDOS E DO CENTRO DE TROPAS COMANDOS  

Força Aérea – Discurso do CEMFA  no 61º Aniversário da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - 6º Contingente Nacional recebe novas instalações em 

CAMP KAIA North/Cabul 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – Cerimónia de tomada do Diretor 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EUSEC RD CONGO - FIM DA PARTICIPAÇÃO NACIONAL 

 

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/operacao-de-evacuacao-medica-embarcacao-de-pesca-scorpius.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDAACADEMIAMILITAR,TENENTE-GENERALJOS%C3%89ANT%C3%93NIOCARNEIRORODRIGUESDACOSTA%E2%80%9328JUN13.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DIADOSCOMANDOSEDOCENTRODETROPASCOMANDOS.aspx
http://www.emfa.pt/www/conteudos/galeria/discursos/discurso-61-anivers-rio-da-fap_1977.pdf
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/559
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/560
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/561
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/0703/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



