
Noticias    

Diário de Noticias 

- OS DIAS DA CRISE POLÍTICA : Cavaco obriga Portas a tomar decisão 

- CRISE POLÍTICA : Congresso nacional do CDS-PP adiado 

- PORTUGAL : "A Segurança Social é um valor a preservar" 

- Fernanda Câncio - Porcaria na ventoinha 

- José Manuel Pureza – Réquiem 

- Pedro Marques Lopes - Astros e equídeos 

- Ação social das FA sobe mensalidade em 40% (*) 

 

Correio da Manhã 

- Draghi garante dinheiro barato 

- Gaspar líder do Supremo 

- Incêndio em embarcação (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Cavaco Silva exigiu a Passos solução governativa estável 

- Crianças do 1º ciclo podem passar menos uma hora nas escolas no próximo ano 

- O que se passa no Governo "revolta os portugueses e é intolerável" 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3306604
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3306218
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3306609&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3306250&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3306078&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3306341&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/draghi-garante-dinheiro-barato
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/gaspar-lider-do-supremo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3306330&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3306607&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3306610&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Ferreira Leite teme que Governo esteja a esconder situação do país pior que a revelada 

- Governo autoriza aumento de despesa para criação de fundos para despedimentos 

- ALBERTO PINTO NOGUEIRA - Os humilhados 

- Seis países da América Latina exigem "desculpas públicas" de Portugal no caso do avião de  

Morales 

- Termómetros vão chegar aos 44 graus até domingo e há 11 distritos em aviso laranja 

 

Ionline 

- Cavaco exige solução sólida para manter governo em funções

- Saúde poupa nas comparticipações mas falha nos hospitais 

- Troika pede compromisso de que os cortes vão mesmo acontecer 

- Mercados. Depois da tempestade, vem a bonança. E depois da bonança, vem o quê? 

- Produções não fictícias 

- O país dos brandos costumes 

- Requiem por um homem só 

 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/ferreira-leite-teme-que-governo-esteja-a-esconder-situacao-do-pais-pior-que-a-revelada-1599314
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-autoriza-aumento-de-despesa-para-criacao-de-fundos-para-os-despedimentos-1599292
http://www.publico.pt/politica/noticia/os-humilhados-1599243
http://www.publico.pt/mundo/noticia/seis-paises-da-america-latina-exigem-desculpas-publicas-a-portugal-no-caso-do-aviao-de-morales-1599345
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/termometros-vao-chegar-aos-44-graus-ate-domingo-e-ha-11-distritos-em-alerta-laranja-1599341
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cavaco-exige-solucao-solida-manter-governo-funcoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saude-poupa-nas-comparticipacoes-falha-nos-hospitais
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/troika-pede-compromisso-os-cortes-vao-mesmo-acontecer
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/mercados-depois-da-tempestade-vem-bonanca-depois-da-bonanca-vem
http://www.ionline.pt/iOpiniao/producoes-nao-ficticias
http://www.ionline.pt/iOpiniao/pais-dos-brandos-costumes
http://www.ionline.pt/iOpiniao/requiem-homem-so
António
Text Box

António
Text Box

https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Cavaco admite hipótese de mudança de Governo 

- Henrique Monteiro - O que Portas deveria ter feito se fosse responsável 

- Daniel Oliveira - Snowden: a vítima que ajuda o criminoso 

- Cavaco exige solução duradoura 

- Austeridade pode provocar dobro dos estragos em tempos de crise 

- "O Governo não tem cura", diz Jerónimo 

- Governo marca para segunda-feira reunião com parceiros sociais 

- Paulo Gaião - PS unido entala Cavaco 

 

Destak 

- Cavaco lembra encargo médio anual de 18 mil milhões com juros após 2014 

- Pós-'troika' é de grande importância independentemente do Governo em funções – PR 

 

Diário Insular 

- Base das Lajes: Mais areia para os olhos (*) 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://expresso.sapo.pt/cavaco-admite-hipotese-de-mudanca-de-governo=f818453
http://expresso.sapo.pt/o-que-portas-deveria-ter-feito-se-fosse-responsavel=f818447
http://expresso.sapo.pt/snowden-a-vitima-que-ajuda-o-criminoso=f818380
http://expresso.sapo.pt/cavaco-exige-solucao-duradoura=f818358
http://expresso.sapo.pt/austeridade-pode-provocar-dobro-dos-estragos-em-tempos-de-crise=f818320
http://expresso.sapo.pt/o-governo-nao-tem-cura-diz-jeronimo=f818086
http://expresso.sapo.pt/governo-marca-para-segunda-feira-reuniao-com-parceiros-sociais=f817938
http://expresso.sapo.pt/ps-unido-entala-cavaco=f818405
http://www.destak.pt/artigo/168603-cavaco-lembra-encargo-medio-anual-de-18-mil-milhoes-com-juros-apos-2014
http://www.destak.pt/artigo/168601-pos-troika-e-de-grande-importancia-independentemente-do-governo-em-funcoes-pr
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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 

05-07-2013 

 

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/0705/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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