
Noticias    

Diário de Noticias 

- ENSINO SUPERIOR : Vagas em queda pelo segundo ano consecutivo 

- Novas rendas levam inquilinos a entregar casas aos senhorios 

- 28 mil milhões em dívida a Segurança Social e fisco 

 

Correio da Manhã 

- Rendas aumentam hoje 

- PSOE exige que Rajoy se demita 

- Reitores arrasam opções de Crato 

- Maria de Belém - O confronto 

- José Rodrigues - À espera do 'milagre' 

 

Jornal de Noticias 

- PSD, PS e CDS só discutiram o método das conversações 

 

Público 

- Sócrates vaticina falhanço do compromisso de Cavaco 

- Marcelo acusa Cavaco de prolongar e agravar a crise 

- PSD, CDS e PS estabelecem uma semana para tentar "compromisso de salvação nacional" 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3321906
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO203800.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO203798.html?page=0
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/rendas-aumentam-hoje
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/psoe-exige-que-rajoy-se-demita
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/reitores-arrasam-opcoes-de-crato
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/maria-de-belem/o-confronto
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/a-espera-do-milagre
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3322680&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/socrates-vaticina-falhanco-do-compromisso-de-cavaco-1600211
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-acusa-cavaco-de-prolongar-a-crise-1600212
http://www.publico.pt/politica/noticia/um-semana-para-tentar-compromisso-de-salvacao-nacional-1600205
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Partidos têm sete dias para "salvar o país" 

- Jean-Luc Mélenchon."A social-democracia é um produto tóxico" 

- Portugal em 7º lugar no top 10 do clube da bancarrota 

- Mira Amaral. “Tudo o que é passado do BPN é da responsabilidade do governo" 

- Ana Sá Lopes - Uma semana para acabar com isto 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - "Lições" de democracia 

- Daniel Oliveira - O pântano presidencial 

 - FMI diz que austeridade provoca mais desigualdade e desemprego de longo prazo 

- "Paulo Portas devia ser amarrado", diz Catroga 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/partidos-tem-sete-dias-salvar-pais
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/jean-luc-melenchon-social-democracia-produto-toxico
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-7o-lugar-no-top-10-clube-da-bancarrota
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/mira-amaral-tudo-passado-bpn-da-responsabilidade-governo
http://www.ionline.pt/iOpiniao/uma-semana-acabar
http://expresso.sapo.pt/licoes-de-democracia=f820384
http://expresso.sapo.pt/o-pantano-presidencial=f820372
http://expresso.sapo.pt/fmi-diz-que-austeridade-provoca-mais-desigualdade-e-desemprego-de-longo-prazo=f820313
http://expresso.sapo.pt/paulo-portas-devia-ser-amarrado-diz-catroga=f820178
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Programa Ciência Viva nos Faróis 2013 

Exército - VISITA DO COMANDANTE DE OPERAÇÕES TERRESTRES DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO AO EXÉRCITO PORTUGUÊS  

Força Aérea – A Força Aérea sempre consigo (FAP Mobile) 

 

 

 

 

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/Programa-Ciencia-Viva-nos-Farois-%E2%80%93-2013.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADOCOMANDANTEDEOPERA%C3%87%C3%95ESTERRESTRESDOEX%C3%89RCITOBRASILEIROAOEX%C3%89RCITOPORTUGU%C3%8AS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-121-a-forca-aerea-sempre-consigo
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/0715/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



