
Noticias    

Diário de Noticias 

- GOVERNO : Passos Coelho anuncia remodelação "muito em breve" 

- Adriano Moreira - As questões da legitimidade 

- Pedro Tadeu - A celebração da vitória de Pedro Passos Coelho 

- Mário Soares - Semana parada 

- Como é que Portugal deve estar em tempos de euroceticismo? 

 

Correio da Manhã 

- Brasil : Confrontos entre polícia e manifestantes na visita do Papa 

- Executivo: Novos ministros propostos a Cavaco : Governo avança com remodelação 

- Eurostat: No primeiro trimestre do ano : Dívida aumenta 42 milhões ao dia 

- Ensino: Sindicatos acusam Crato de querer favorecer privados : Só 3 docentes ficam-  

efetivos 

- Saúde: 600 estabelecimentos podem fechar até ao final do ano : Há mais farmácias em  

insolvência 

- Paulo Morais - Salvação nacional 

 

Jornal de Noticias 

- Fenprof considera "catastrófico" resultado do concurso de professores 

- Bruxelas continuará a apoiar esforços de Portugal 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

 

23-07-2013 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3336271
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3337060&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3337196&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/confrontos-entre-policia-e-manifestantes-na-visita-do-papa
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/governo-avanca-com-remodelacao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/divida-aumenta-42-milhoes-ao-dia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/so-3-docentes-ficam-efetivos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/ha-mais-farmacias-em-insolvencia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/salvacao-nacional
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3336950&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3336566&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- "A austeridade é a pior das soluções para equilibrar as contas públicas" 

 

Ionline 

- Novo governo em funções. Moção de confiança aprovada segunda 

- Ana Gomes. “O que retiramos da atitude do PR é que o crime compensa” 

- Estudo da reforma hospitalar já ultrapassa prazos da troika 

- PS. Em contagem decrescente para eleições e para novo resgate 

- Saída socialista para a crise. Hollande prepara um enorme aumento de impostos em 2014 

- Luís Rosa - Os burros e as parcerias público-privadas 

- António Cluny - Escutas, para que vos quero? 

- André Abrantes Amaral - Mãos vazias 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - Devagar, que temos pressa 

- Daniel Oliveira - A salvação nacional é a democracia 

- Só três 'profs' conseguiram vínculo ao ministério 

 

Destak 

- EGITO : Confrontos no Cairo fazem dez mortos em menos de 24 horas 

- Economia espanhola recuou 0,1% no segundo trimestre 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/iOpiniao/os-burros-parcerias-publico-privadas
http://www.ionline.pt/iOpiniao/escutas-vos-quero
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - REGIMENTO DE TRANSMISSÕES AGRACIADO COM A MEDALHA DOURADA DA 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE COLUMBOFILIA 

 

Exército - ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE A ESCOLA PRÁTICA DE ENGENHARIA E A 

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO 

 

 

 

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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	- PS. Em contagem decrescente para eleições e para novo resgate



