
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos: Um ano antes, falar de eleições antecipadas cria incerteza 

- DESEMPREGO : Cáritas lança plataforma de emprego para maiores de 40 

- AHRESP avisa que IVA vai destruir 150 mil empregos 

- PROTESTO CONTRA RAJOY : Confrontos em Madrid fazem 1 detido e 12 feridos 

- José Manuel Pureza - Salvações nacionais 

- Viriato Soromenho Marques - Salvação nacional 

 

Correio da Manhã 

- Passos insiste em remodelação 

- Pedro Nunes é o administrador do centro hospitalar do Algarve : Ameaça de cortes e  

despedimentos 

- Carlos Zorrinho - Crise da política 

- Luciano Amaral - PS ex machina 

 

Jornal de Noticias 

- Passos Coelho diz que incerteza das conversações tem de ter um limite 

- Angela Merkel destaca "progressos" de países da União Europeia em dificuldades 

- Escolas podem não ter sinalizado todos os alunos com carência alimentar 

- Rafael Barbosa - Cavaco, o casamenteiro 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO206871.html
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3331610&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO206997.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3331301&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3331101&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3331202&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/passos-insiste-em-remodelacao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/ameaca-de-cortes-e-despedimentos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/carlos-zorrinho/crise-da-politica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/luciano-amaral/ps-ex-machin
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3331194&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3331720&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3331308&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3331200&opiniao=Rafael%20Barbosa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Portas admite que Presidente da Bolívia "pode ter razões de queixa" 

- Tribunal trava fecho da Maternidade Alfredo da Costa 

- BCE oferece mais estímulo ao crédito às PME 

- Os riscos de uma negociação (*) 

 

Ionline 

- Passos admite novo Conselho Nacional em função da evolução política 

- PS. Cerco a Seguro para não assinar acordo 

- Compromisso. Cavaco afasta governo de iniciativa presidencial 

- A Última Fronteira. Lisboa em tempos de guerra 

- Ferreira Leite: “O desacordo tem custos políticos violentos para os partidos” 

- Centro de emprego alemão recomenda não comer carne como “truque” de poupança 

- Grécia já não é Portugal. Atenas avança em força na reforma do Estado 

- Bancos emprestam cada vez menos às famílias e PME e mais às grandes 

- Os amanhãs que não cantam 

- O impasse 

- Salvação 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/portas-admite-que-presidente-da-bolivia-pode-ter-razoes-de-queixa-1600694
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/tribunal-trava-fecho-da-maternidade-alfredo-da-costa-1600634
http://www.publico.pt/economia/noticia/bce-oferece-mais-estimulo-ao-credito-as-pme-1600646
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-admite-novo-conselho-nacional-funcao-da-evolucao-politica
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-cerco-seguro-nao-assinar-acordo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/compromisso-cavaco-afasta-governo-iniciativa-presidencial
http://www.ionline.pt/artigos/boa-vida/ultima-fronteira-lisboa-tempos-guerra
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-desacordo-tem-custos-politicos-violentos-os-partidos
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/centro-emprego-alemao-recomenda-nao-comer-carne-truque-poupanca
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/grecia-ja-nao-portugal-atenas-avanca-forca-na-reforma-estado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bancos-emprestam-cada-vez-menos-familias-pme-mais-grandes
http://www.ionline.pt/iOpiniao/os-amanhas-nao-cantam
http://www.ionline.pt/iOpiniao/impasse-1
http://www.ionline.pt/iOpiniao/salvacao
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Presidente não tem garantias de acordo entre partidos 

- E se o líder do PS fosse Soares (ou Costa, ou outro)? 

- Quem não quer o Euromilhões? 

- O dr. Passos é um estadista. E um mariola. 

 

Destak 

- Presidente partiu para Lisboa de onde não chegaram notícias desagradáveis durante a noite 

 

Diário de Aveiro 

- Portugal estreia manual europeu em novo exercício aéreo (*) 

 

Jornal de Negócios 

- Subconcessão dos Estaleiros de Viana visa evitar desfecho Espanhol (*) 
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http://expresso.sapo.pt/presidente-nao-tem-garantias-de-acordo-entre-partidos=f821353
http://expresso.sapo.pt/e-se-o-lider-do-ps-fosse-soares-ou-costa-ou-outro=f821372
http://expresso.sapo.pt/quem-nao-quer-o-euromilhoes=f821332
http://expresso.sapo.pt/o-dr-passos-e-um-estadista-e-um-mariola=f821447
http://www.destak.pt/artigo/169825-presidente-partiu-para-lisboa-de-onde-nao-chegaram-noticias-desagradaveis-durante-a-noite
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército – REUNIÃO NA ESCOLA PRÁTICA DE TRANSMISSÕES ENTRE A  CISCO E A NATO  

COMMUNICATIONS AND INFORMATION AGENCY 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NRP ÁLVARES CABRAL COMPLETA 100 DIAS NA  

ÁREA DE OPERAÇÕES 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NO AFEGANISTÃO,  

PARTICIPAM EM CERIMÓNIAS RELIGIOSAS 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/REUNI%C3%83ONAESCOLAPR%C3%81TICADETRANSMISS%C3%95ESENTREACISCOEANATOCOMMUNICATIONSANDINFORMATIONAGENCY.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/569
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/570
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/0719/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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