
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal sai da recessão técnica mas com dificuldades pela frente 

- ESPANHA : Risco da dívida cai para nível mais baixo em dois anos 

- FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS : Governo ordenou envio de cartas a propôr rescisão 

- CARLOS SILVA : Sindicatos foram "apunhalados pelas costas", diz líder da UGT 

- Fundo do BPP já tem 400 milhões, mas Estado só recebe se tribunais lhe derem razão 

- Adriano Moreira - A sede do poder 

- Pedro Tadeu - Porque são os políticos cada vez piores? 

- REINO UNIDO : Portuguesa desenvolve condensador "vital" para carros eléctricos 

 

Correio da Manhã 

- Caso submarinos: Arguidos alemães vêm a Portugal em Setembro : Tribunal analisa emails  

de alemães 

- Saúde: Há menos 50 mil dádivas por ano desde 2011 : Dádiva de sangue caiu 60 por cento 

- Paulo Morais - O desastre educativo 

 

Jornal de Notícias 

- EUA avaliam equilíbrio entre segurança e privacidade 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO243197.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3369359
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3368234&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3368865&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Artigo/CIECO242398.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3369054&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3369137&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3368001&seccao=Tecnologia&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/tribunal-analisa-emails-de-alemaes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/dadiva-de-sangue-caiu-60-por-cento
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/o-desastre-educativo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3369167&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Ameaças, provocações e um navio de guerra nas águas de Gibraltar 

 

Ionline 

- Governo envia propostas de rescisão sem apresentar a reforma do Estado 

- É retoma ou miragem? Tudo sobre os novos indicadores económicos 

- Números vermelhos. Sector dos serviços acentua queda em Junho 

- Empresa sucessora do BPN tem 15 milhões para despedir 250 pessoas 

- Rescisões no Estado atingem primeiro os menos qualificados 

- O próximo orçamento mostrará se a luzinha de esperança vai ou não ser enterrada 

- Eduardo Oliveira Silva - O embuste da reforma aos 66 anos 

- Luís Menezes Leitão - Swaps e pensões 

 

Expresso 

- Frente Comum desconhece carta aos funcionários públicos 

- Grécia continua em recessão profunda 
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http://www.publico.pt/mundo/jornal/ameacas-provocacoes-e-um-navio-de-guerra-nas-aguas-de-gibraltar-26950846
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-envia-propostas-rescisao-sem-apresentar-reforma-estado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/retoma-ou-miragem-tudo-sobre-os-novos-indicadores-economicos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/numeros-vermelhos-sector-dos-servicos-acentua-queda-junho
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/empresa-sucessora-bpn-tem-15-milhoes-despedir-250-pessoas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/rescisoes-no-estado-atingem-primeiro-os-menos-qualificados
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/proximo-orcamento-mostrara-se-luzinha-esperanca-vai-ou-nao-ser-enterrada
http://www.ionline.pt/iOpiniao/embuste-da-reforma-aos-66-anos
http://www.ionline.pt/iOpiniao/swaps-pensoes
http://expresso.sapo.pt/frente-comum-desconhece-carta-aos-funcionarios-publicos=f825696
http://expresso.sapo.pt/grecia-continua-em-recessao-profunda=f825636
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 
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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/0813/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



