
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portas diz que respeita "avaliação" de Cavaco 

- Bandeiras de Portugal queimadas em La Paz 

- Oficial: como vão funcionar as rescisões da Função Pública 

- Greve dos Enfermeiros com adesão de 87,1% 

- Carlos Costa diz que ‘segundo resgate’ custa 14,5 mil milhões ao ano 

- Personalidades pedem intervenção do PR no Colégio Militar 

- Oitava avaliação dependente da decisão de Cavaco sobre Governo 

- Adriano Moreira - O Conselho Económico e Social 

- Pedro Tadeu - Lições com Paulo Portas 

- Mário Soares - Uma semana que desacreditou o País 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco já aprovou o acordo 

- Eurogrupo: Maria Luís disposta a trabalhar "lado a lado" com Portas : Almofada de ajuda  

depois do resgate 

- Paulo Morais – Bandos 

 

Jornal de Noticias 

- Funcionários públicos têm dez dias para decidir sobre proposta de rescisão 

- Paulo Portas quer ficar com diplomacia económica 

 

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

 

 

09-07-2013 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3312674
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3312315&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO199802.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3312591&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO199608.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3312510&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO199610.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3312097&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3312202&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3312101&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/cavaco-ja-aprovou-o-acordo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/almofada-de-ajuda-depois-do-resgate
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/bandos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3312333&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3312282
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Dívidas ao fisco dos maiores devedores ultrapassam os 11.279 milhões de euros 

- Portugueses dizem que corrupção aumentou e Governo “está nas mãos” de grupos  

económicos 

- Miguel Gaspar - O aplauso 

- Miguel Pimentel - Quem manda? 

- Sobe e desce (*) 

- Cavaco recebe carta de ex-presidente, oito antigos ministros e dez generais (*) 

- Militares e polícias cancelam concentração devido à instabilidade Governativa (*) 

 

Ionline 

- Alemanha antecipa-se a Cavaco e dá luz verde ao governo 

- i/Pitagórica. Seis em cada dez apoiaram a greve geral 

- Bases do PSD apoiam reforço de poderes de Portas 

- CTT: 70% dizem que serviços de correio não devem ser privatizados 

- Seguro já admite que segundo resgate "parece inevitável" 

- Eurogrupo. Portugal deve continuar comprometido com programa de resgate 

- Eduardo Oliveira Silva - O papão do resgate 

- Luís Meneses Leitão - Eu fico 

 

 

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/economia/noticia/dividas-ao-fisco-dos-maiores-devedores-ultrapassam-os-11279-milhoes-de-euros-1599682
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugueses-dizem-que-corrupcao-aumentou-e-governo-esta-nas-maos-de-grupos-economicos-1599689
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-aplauso-1599605
http://www.publico.pt/economia/noticia/quem-manda-1599589
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/alemanha-antecipa-se-cavaco-da-luz-verde-ao-governo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ipitagorica-seis-cada-dez-apoiaram-greve-geral
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bases-psd-apoiam-reforco-poderes-portas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ctt-70-dizem-servicos-correio-nao-devem-ser-privatizados
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/seguro-ja-admite-segundo-resgate-parece-inevitavel
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/eurogrupo-portugal-deve-continuar-comprometido-programa-resgate
http://www.ionline.pt/iOpiniao/papao-resgate
http://www.ionline.pt/iOpiniao/eu-fico
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Nicolau Santos - Foi você que pediu estabilidade política? 

- Daniel Oliveira - A democracia põe em causa a nossa credibilidade 

- Para lidar com a troika, dois é melhor que um 

- Militares e polícias desconvocam protesto conjunto 

- Portugal negoceia nova linha de crédito 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Portugueses dizem que corrupção aumentou e Governo "está nas mãos" de  

grupos económicos – estudo 

 

Jornal de Negócios 

- Militares e juízes fora das novas regras da Função Pública (*) 
 

Diabo 

- Força Aérea não consegue levantar voo (*) 

 
 

Diabo 

- Governo procura com Bruxelas solução para Estaleiros de Viana (*) 

 
 

 
 

 
 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://expresso.sapo.pt/foi-voce-que-pediu-estabilidade-politica=f819167
http://expresso.sapo.pt/a-democracia-poe-em-causa-a-nossa-credibilidade=f818987
http://expresso.sapo.pt/para-lidar-com-a-troika-dois-e-melhor-que-um=f819087
http://expresso.sapo.pt/militares-e-policias-desconvocam-protesto-conjunto=f819080
http://expresso.sapo.pt/portugal-negoceia-nova-linha-de-credito=f818937
http://www.destak.pt/artigo/168903-portugueses-dizem-que-corrupcao-aumentou-e-governo-esta-nas-maos-de-grupos-economicos-estudo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Capitania Online 

Força Aérea – FRONTEX 

 

 

 

 

 

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 

09-07-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Direcao-Geral-da-Autoridade-Maritima-lanca-Capitania-On-line.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/esquadra/link-502-005.006.004
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/0709/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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