
Noticias    

Diário de Noticias 

- Eanes considera iniciativa de Cavaco "ousada e correta" 

- UE EM MAIO : Portugal com 3.ª maior descida da produção na construção 

- BILHETES DO TESOURO : Portugal regressa aos mercados 

- Arranca hoje candidatura ao Ensino Superior via internet 

- Função pública arrisca taxa no subsídio de desemprego 

- JORGE SAMPAIO : "Europa deve entender que estamos numa situação difícil" 

- Diretora-geral do Tesouro apresentou demissão a Vítor Gaspar por "razões pessoais" 

- Vasco Graça Moura : Um beco sem saída? 

- Baptista Bastos : O pesadelo 

- PRESIDENTE BIC : Contrato com Finanças sobre BPN "vai ser cumprido" 

 

Correio da Manhã 

- Mário Nogueira : Últimas! 

- Paulo Pinto Mascarenhas : A espargata de Seguro 

- Eduardo Cabrita : Palavra da salvação 

- Armando E. Pereira : Saldo do pão e água 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3326942
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3327256
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3327100
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3327129
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO206201.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3325261
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO205799.html
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3326729&seccao=Vasco%20Gra%E7a%20Moura&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3326749&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3327198&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/mario-nogueira/ultimas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-pinto-mascarenhas/a-espargata-de-seguro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/palavra-da-salvacao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/armando-e-pereira/saldo-do-pao-e-agua
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Instabilidade na escola pública gera más notas 

- PS critica BE e PCP por estarem em "jogos partidários" 

- Fernando Santos - Seguro, a crise e a gestão do dote 

 

Público 

- Directora-geral do Tesouro demitiu-se por não ter entrado no Governo 

- Portugal entre os países onde é mais fácil fazer um despedimento colectivo 

- Bloco propõe negociação imediata ao PS e ao PCP para discutir governo de esquerda 

- Maioria dos alunos sem nota para entrar no superior 

 

Ionline 

- Nova austeridade faz desaparecer crescimento em 2014 

- Manuel Alegre: "Seguro prometeu-me que o PS não fazia cedências" 

- Portas adjudicou Pandur depois de Sampaio ter demitido governo 

- Médicos estagiários vão fazer urgências no hospital Dona Estefânia 

- Compromisso. PS diz que este governo tem "os dias contados" 

- Comboios e metro perderam 11 milhões de passageiros em três meses 

- Eduardo Oliveira Silva - A silly season ainda é o que era 

- Pedro Braz Teixeira – Impasse 

- Luis Rainha - A múmia furiosa 

- Pedro Nuno Santos - O interesse nacional 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3326724&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3326694&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3326840&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.publico.pt/economia/noticia/directorageral-do-tesouro-demitiuse-por-nao-ter-entrado-no-governo-1600414
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-entre-os-paises-onde-e-mais-facil-fazer-um-despedimento-colectivo-1600404
http://www.publico.pt/politica/noticia/bloco-propoe-negociacao-imediata-ao-ps-e-ao-pcp-para-discutir-governo-de-esquerda-1600345
http://www.publico.pt/portugal/jornal/maioria-sem-nota-para-entrar-no-superior-26834930
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/nova-austeridade-faz-desaparecer-crescimento-2014
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/manuel-alegre-seguro-prometeu-me-ps-nao-fazia-cedencias
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portas-adjudicou-pandur-depois-sampaio-ter-demitido-governo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/medicos-estagiarios-vao-fazer-urgencias-no-hospital-dona-estefania
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/compromisso-ps-diz-este-governo-tem-os-dias-contados
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/comboios-metro-perderam-11-milhoes-passageiros-tres-meses
http://www.ionline.pt/iOpiniao/silly-season-ainda-era
http://www.ionline.pt/iOpiniao/impasse-0
http://www.ionline.pt/iOpiniao/mumia-furiosa
http://www.ionline.pt/iOpiniao/interesse-nacional
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - Sim, é bom não ter Governo 

- Daniel Oliveira - O desafio de Semedo 

- Economia vai perder 283 mil empregos até 2014 

- Regling: "Não excluo que Portugal precise de um 2.º resgate" 

 

Destak 

- Estado incumpre lei de proteção de publicidade no correio eletrónico – Associação 

 

Jornal da Madeira 

- Primeira expedição científica às Selvagens foi há cinquenta anos (*) 
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http://expresso.sapo.pt/sim-e-bom-nao-ter-governo=f820736
http://expresso.sapo.pt/o-desafio-de-semedo=f820706
http://expresso.sapo.pt/economia-vai-perder-283-mil-empregos-ate-2014=f820775
http://expresso.sapo.pt/regling-nao-excluo-que-portugal-precise-de-um-2-resgate=f820771
http://www.destak.pt/artigo/169648-estado-incumpre-lei-de-protecao-de-publicidade-no-correio-eletronico-associacao
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/0717/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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