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Diário de Noticias 

- ESPIONAGEM : NSA violou normas de privacidade milhares de vezes 

- EGITO : Conselho de Segurança da ONU pede "máxima contenção" 

- RELATÓRIO : Ex-Scut perdem mais de 6700 viaturas/dia este verão 

- FENPROF : 18 mil docentes em risco de cair na mobilidade especial 

- José Manuel Pureza - A subsidiariedade invertida 

- Portugal está ao nível dos melhores nas emissões 

 

Correio da Manhã 

- Governo nomeia mais 45 ‘boys’ 

- Luciano Amaral - Zona Merkel 

 

Jornal de Notícias 

- PSD regressa esta sexta-feira à rua em busca da regeneração 

- Cristina Azevedo - Caiu de Maduro? 

- Daniel Deusdado - As portagens não têm futuro 

- Manuel Tavares - O PIB, o PS e o BE 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3373884&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3373804&seccao=M%E9dio%20Oriente
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3373235&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3373395&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3373633&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3373694&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-nomeia-mais-45-boys-013813943
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/luciano-amaral/zona-merkel
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3374007&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3373594&opiniao=Cristina%20Azevedo
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3372474&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3372472&opiniao=Manuel%20Tavares
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Empresas públicas com novas regras: recurso à banca só com parecer do IGCP 

- Governo nomeia António Ferreira Gomes para liderar a Autoridade da Concorrência 

 

Ionline 

- Capucho. PSD está dominado pelo CDS e por sociedades secretas 

- Festa do Pontal. O "homem do povo" fica mais optimista no Verão 

- O senhor que deu o nome ao fontismo 

- Eduardo Oliveira Silva - Fusão GNR e PSP: quando o óbvio não se faz 

- António João Maia - Nuvens de (des)informação... 

 

Expresso 

- Juros da dívida e risco de bancarrota descem 

- Juros descem, mas risco de incumprimento sobe 

- 'Pequeno salto' de 416,5 milhões retirou Portugal da recessão 

- Governo aprova novo regime jurídico das convenções de saúde 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/empresas-publicas-com-novas-regras-recurso-a-banca-so-com-parecer-do-igcp-1603094
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-nomeia-antonio-ferreira-gomes-para-liderar-a-autoridade-da-concorrencia-1603093
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/capucho-psd-esta-dominado-pelo-cds-sociedades-secretas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/festa-pontal-homem-povo-fica-mais-optimista-no-verao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/senhor-deu-nome-ao-fontismo
http://www.ionline.pt/iOpiniao/fusao-gnr-psp-quando-obvio-nao-se-faz
http://www.ionline.pt/iOpiniao/nuvens-desinformacao
http://expresso.sapo.pt/juros-da-divida-e-risco-de-bancarrota-descem=f826159
http://expresso.sapo.pt/juros-descem-mas-risco-de-incumprimento-sobe=f826109
http://expresso.sapo.pt/pequeno-salto-de-4165-milhoes-retirou-portugal-da-recessao=f825948
http://expresso.sapo.pt/governo-aprova-novo-regime-juridico-das-convencoes-de-saude=f825986
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/0816/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



