
Noticias    

Diário de Noticias 

- Mais cortes, mais impostos. Austeridade na nova proposta pode chegar aos 12 mil milhões 

- Crédito fiscal em vez de aumento do salário mínimo. Esta é a proposta da OCDE 

- China tenta travar crash da Bolsa. 75% das empresas estão suspensas 

- Viriato Soromenho Marques - A realidade como detalhe 

- Bernardo Pires de Lima - Calado, Juncker é um poeta 

- João Taborda da Gama - O sono americano 

 
Correio da Manhã 

- Passos: "Nunca faremos dos portugueses cobaias" 

- Sacerdote salva vidas 

- Paulo Fonte - Realidade paralela 

 

Jornal de Noticias 

- FMI defende reestruturação da dívida grega 

- Rafael Barbosa - Estado da Nação 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - "Sem receio nem angústia" 

- Credores da Grécia também devem apresentar propostas realistas 

- Alemanha diz BCE não deve conceder mais liquidez de urgência à banca grega 

 
Público 

- Costa melhor do que o PS e à frente de Passos 

- Sondagem- Resultados detalhados 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4670042&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4670581&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4670494
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4670035&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4670034&seccao=Bernardo%20Pires%20de%20Lima
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4669986&seccao=Jo%E3o%20Taborda%20da%20Gama&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_nunca_faremos_dos_portugueses_cobaias.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/sacerdote_salva_vidas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/realidade_paralela.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4669874
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4670063
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4669829
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4670701&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4670728&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/costa-descola-do-ps-e-fica-a-frente-de-passos-1701434?page=-1
http://www.publico.pt/politica/sondagem-8-julho-2015
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont) 

- Gustavo Cardoso – GermanExit 

- José Morgado - Os manuais escolares, algumas notas 

 

Ionline 

- Parlamento. PS quer ouvir ministra da Administração Interna com caráter de urgência 

- Hungria. Parlamento aprova construção de muro para impedir a entrada de refugiados 

- Tribunal da Relação de Lisboa rejeita recurso de Sócrates sobre nulidade da prisão  

preventiva 

 

Expresso 

- Terceiro resgate à Grécia exigirá mais de €50 mil milhões 

- Grécia. O dia das reformas 
 

Diário Económico 

- Bruxelas acusa MasterCard de aumentar artificialmente custos dos pagamentos com cartões 

- Preço das casas sobe mais em Portugal que na zona euro 

 
Noticias ao Minuto 

- ONU pede à UE resposta mais eficaz à crise dos refugiados sírios 

- Concessão a privados da linha da CP de Cascais adiada 

- Bagão Félix - Portugal é "um país que praticamente foi vendido ao estrangeiro" 

 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/germanexit--1701487?frm=opi
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/os-manuais-escolares-algumas-notas-1701492?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/401444/parlamento-ps-quer-ouvir-ministra-da-administracao-interna-com-carater-de-urg-ncia-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/401463/hungria-parlamento-aprova-construcao-de-muro-para-impedir-a-entrada-de-refugiados?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/401354/tribunal-da-relacao-de-lisboa-rejeita-recurso-de-socrates-sobre-nulidade-da-prisao-preventiva?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-07-09-Terceiro-resgate-a-Grecia-exigira-mais-de-50-mil-milhoes
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-07-09-Grecia.-O-dia-das-reformas
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-acusa-mastercard-de-aumentar-artificialmente-custos-dos-pagamentos-com-cartoes_223257.html
http://economico.sapo.pt/noticias/preco-das-casas-sobe-mais-em-portugal-que-na-zona-euro_223248.html
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/418587/onu-pede-a-ue-resposta-mais-eficaz-a-crise-dos-refugiados-sirios
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/418448/concessao-a-privados-da-linha-da-cp-de-cascais-adiada
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/418343/portugal-e-um-pais-que-praticamente-foi-vendido-ao-estrangeiro
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Seguro automóvel. Conduza a sua despesa a uma redução até 72% 

- Presidenciais: O que têm em comum Maria de Belém e Rui Rio 

- Tribunal Constitucional dificulta despejos de inquilinos que tenham contrato de  

arrendamento há 30 anos ou mais 

 

 
OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

AOFA reforça substancialmente os canais de comunicação - Temos procurado tudo fazer para  

criar uma estrutura que permita à nossa Associação chegar aos seus principais destinatários,  

os Oficiais das nossas Forças Armadas, mas igualmente a todos os nossos Concidadãos. De  

diferentes modos, com os requisitos necessários que permitam veicular informação relevante  

e com interesse. Temo-lo vindo a conseguir de forma que, sem falsa modéstia, consideramos  

bem sucedida, com um “Resumo de Imprensa (RI)” diário, com a nossa página no Facebook  

que regista inegável sucesso, um eficaz sistema de mailing, uma “Página da AOFA”  

permanentemente atualizada e um Blogue onde, livremente, se vão explanando textos e  

artigos daqueles que ali se pretendam inscrever. 

Mas tínhamos a consciência da lacuna que era necessário ultrapassar para chegar, não só aos  

camaradas que não acedem a meios informáticos, mas também àqueles para os quais outros  

diferentes suportes de informação permitam o acesso a informação que os atuais meios não  

facilitam. 
 

 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://observador.pt/especiais/seguro-automovel-conduza-despesa-reducao-ate-72/
http://observador.pt/2015/07/08/presidenciais-o-que-tem-em-comum-rui-rio-e-maria-de-belem/
http://observador.pt/2015/07/09/tribunal-constitucional-dificulta-despejos-inquilinos-tenham-contrato-arrendamento-ha-30-anos/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont) 

É pois, esta consciência que nos fez decidir pela feitura de um “Boletim” periódico, sem  

grandes rasgos de complexidade, mas que seja eficaz no objetivo que se pretende alcançar,  

veiculando a informação que julguemos relevante e com interesse para os oficiais e dando  

conta das atividades e ações em que a AOFA se vai empenhando. 

O caminho é feito de muitos passos e, este, é um deles. Estamos em crer que corresponderá  

às expectativas de muitos camaradas, em particular dos que, fruto de condicionalismos  

vários, têm dificuldade em aceder à informação que os atuais meios digitais disponibilizam. 

Por essa razão e para além da massiva distribuição do Boletim da AOFA por todos os nossos  

canais de comunicação é com grande agrado e orgulho que informamos que o Boletim da  

AOFA será também, por via Impressa, enviado quer para a residência dos nossos Sócios e  

Sócias que não dispõe de acesso à versão digital, quer para cerca de 450 Unidades,  

Estabelecimentos e Orgãos da Marinha, Exército e Força Aérea. 

Pela via digital disponibilizamos duas formas de acesso 

Em PDF - http://www.aofa.pt/rimp/Boletim_AOFA_JUL_AGO2015.pdf 

Em formato REVISTA - https://www.yumpu.com/pt/document/view/40031770/boletim-n-1-
da-aofa-jul-ago-2015  

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.aofa.pt/rimp/Boletim_AOFA_JUL_AGO2015.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 
Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA NA PÓVOA DE VARZIM 

Marinha - NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÃO DE PESCA NO CABO ESPICHEL 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-na-Povoa-de-Varzim.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Naufragio-de-embarcacao-de-pesca-no-Cabo-Espichel.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0709/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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