
Noticias    

Diário de Noticias 

- PORTO : Rio não vota Menezes porque ele vai "destruir tudo" 

- EUROSTAT : Desemprego recua para 17,4% em junho 

- Concertação Social debate IRC e contratos a prazo 

- PARLAMENTO : Maioria aprova moção de confiança 

- Rui Rio: Ministra das Finanças é "elo mais fraco" do Governo 

- Câmaras só avançam com rescisões depois de fecharem autárquicas 

- 40 horas e rescisões: o que muda 

 

Correio da Manhã 

- Escolas temem pedir professores 

- Eduardo Cabrita - Crime e confiança 

 

Jornal de Noticias 

- Fenprof suspeita que corte de turmas visa favorecer colégios privados 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3350745&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3351082&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO219600.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3350118
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO219397.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO218797.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Emprego/Artigo/CIECO165010.html?page=0
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/escolas-temem-pedir-professores-005753960
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/crime-e-confianca
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3350545&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Gustavo Cardoso - A razoabilidade da mentira 

- Conselho Nacional de Educação não deve querer ser "oposição ao ministro" 

- Descontos dos trabalhadores e aposentados para a ADSE aumentam para 2,25% já em  

Agosto 

 

Ionline 

- Swaps. Empresa pública vai vender petróleo para tapar perda de 122 milhões 

- Investimento directo estrangeiro cai quase 65% no 1.º trimestre 

- Subconcessão dos Estaleiros de Viana em concurso até 23 de Setembro 

- Crise europeia. A luz ao fundo do túnel começa a parecer uma miragem 

- Eduardo Oliveira Silva - Até ver, a crise política passou 

- Luís Rainha - O fundo do poço 

 

Expresso 

- Henrique Raposo - Portugal tem futuro (passa por Sines e pelo Panamá) 

- Daniel Oliveira - Albuquerque, o novo Relvas 

- Investimento estrangeiro cai quase para metade 

- Tribunal de Contas reage às críticas do Governo e da oposição 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/a-razoabilidade-da-mentira-1601815
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/conselho-nacional-de-educacao-nao-deve-querer-ser-oposicao-ao-ministro-1601764
http://www.publico.pt/economia/noticia/descontos-dos-trabalhadores-e-aposentados-para-a-adse-aumentam-para-225-ja-em-agosto-1601727
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/swaps-empresa-publica-vai-vender-petroleo-tapar-perda-122-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/investimento-directo-estrangeiro-cai-quase-65-no-1-trimestre
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/subconcessao-dos-estaleiros-viana-concurso-23-setembro
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/crise-europeia-luz-ao-fundo-tunel-comeca-parecer-uma-miragem
http://www.ionline.pt/iOpiniao/ver-crise-politica-passou
http://www.ionline.pt/iOpiniao/fundo-poco
http://expresso.sapo.pt/portugal-tem-futuro-passa-por-sines-e-pelo-panama=f823653
http://expresso.sapo.pt/albuquerque-o-novo-relvas=f823762
http://expresso.sapo.pt/investimento-estrangeiro-cai-quase-para-metade=f823595
http://expresso.sapo.pt/tribunal-de-contas-reage-as-criticas-do-governo-e-da-oposicao=f823591
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - A KTM MINISTRA TREINO DE FIRE PHOBIA NO 

KOSOVO 

 

 

 

 

 

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.emgfa.pt/pt/noticias/572
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/0731/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



