
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- PROTESTO CONTRA AUSTERIDADE : Confrontos entre polícia e manifestantes em Madrid 

- ENTREVISTA : Cavaco reconhece que situação "não é fácil" 

- PORTAGENS : Fim das SCUT já rendeu 150 ME à Estradas de Portugal 

- DURANTE AUDIÇÃO DE NUNO CRATO : Professores protestam nas galerias do Parlamento 

- UNIVERSIDADE INDEPENDENTE : Arouca, Verde e Lima de Carvalho acusados de má  

gestão 

- SÍRIA : Rebeldes assumem controlo de fronteira com o Iraque 

- Fusão nas secretas fora da lei (*) 

 

Correio da Manhã  

- Função Pública: Sindicato alerta para “milhares” sem receber : ACT paga subsídio de férias 

- Incêndio com quatro frentes activas lavra há dois dias : Tavira: um terço da área do  

concelho já ardeu 

- Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam : Pobreza no Brasil caiu 36,5%  

em sete anos 

- Audição de Nuno Crato no Parlamento marcado por contestação : Professores em protesto  

expulsos 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2676575&seccao=Europa
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2676380&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2675712
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2676218&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2675758&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2676198&seccao=M%E9dio%20Oriente&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/act-paga-subsidio-de-ferias
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/tavira-um-terco-da-area-do-concelho-ja-ardeu
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/pobreza-no-brasil-caiu-365-em-sete-anos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/professores-em-protesto-expulsos
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias 

- AHRESP: "Seriam precisas 36.232 faturas de cafés para abater 250€ ao IVA" 

 

Público 

- Território : Loures contesta entrega da gestão do Parque das Nações a Lisboa 

- Protesto foi marcado em 80 cidades : Milhares de espanhóis na rua dizem “não” aos cortes  

do Governo de Rajoy 

- Síria : “Esta é uma guerra contra civis e não uma guerra civil” 

- The Tall Ships Races 2012 regressa a Lisboa 

- Trabalho : Despedimentos colectivos quase duplicam no primeiro semestre 

- Evasão fiscal : Incentivo máximo no IRS para pedir facturas obriga a despesa mensal de  

2228 euros 

- Formação : Há muitos licenciados a esconder habilitações para arranjar trabalho 

- Educação : Desemprego entre os professores subiu 151% só num ano 

- 174 milhões desviados da floresta deixam país mais vulnerável (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO053224.html
http://www.publico.pt/Local/loures-contesta-entrega-da-gestao-do-parque-das-nacoes-a-lisboa-1555641
http://www.publico.pt/Mundo/milhares-de-espanhois-saem-a-rua-para-dizer-nao-aos-cortes-do-governo-1555598?all=1
http://www.publico.pt/Mundo/esta-e-uma-guerra-contra-civis-e-nao-uma-guerra-civil-1555585?all=1
http://www.publico.pt/Local/the-tall-ships-races-2012-regressa-a-lisboa-1555572
http://economia.publico.pt/Noticia/despedimentos-colectivos-quase-duplicam-no-primeiro-semestre-1555533
http://economia.publico.pt/Noticia/incentivo-no-irs-para-pedir-facturas-obriga-a-despesa-mensal-de-2228-euros-1555523
http://www.publico.pt/Sociedade/ha-muitos-licenciados-a-esconder-habilitacoes-para-arranjar-trabalho-1555541?all=1
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/desemprego-entre-os-professores-subiu-151-so-num-ano-1555532
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- Ferro Rodrigues “O desmantelamento organizado do euro pode vir a ser o único caminho” 

- Arménio Carlos. “Vamos ter um Verão quente em contestação social” 

- Bancos denunciam quase 1000 suspeitas de lavagem de dinheiro 

- Grécia atira resultados do BCP para o vermelho no semestre 

- Freeport. Quando a montanha pariu um rato 

- Governo já criou 53 grupos de trabalho 

- Síria. Ocidente “horrorizado” com vetos da Rússia e China 

- PP aprova plano de austeridade com Madrid debaixo de fogo 

 

Destak 

- EURO/CRISE : "Sábio" recomenda suspensão da austeridade nos países mais vulneráveis 

- SÍRIA : Vários bairros de Damasco foram palco de confrontos durante a noite – ONG 

- ENFERMEIROS : Hospital de campanha hoje em Lisboa para contestar contratos a 4  

euros/hora 

 

Sol 

- Sol & Sombra (*) 

 

Vida Económica – Tecnologias da Informação 

- Provavelmente o data center mais seguro do mundo (*) 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/outros/ferro-rodrigues-desmantelamento-organizado-euro-pode-vir-ser-unico-caminho
http://www.ionline.pt/portugal/armenio-carlos-vamos-ter-verao-quente-contestacao-social
http://www.ionline.pt/dinheiro/bancos-denunciam-quase-1000-suspeitas-lavagem-dinheiro
http://www.ionline.pt/dinheiro/grecia-atira-resultados-bcp-vermelho-no-semestre-0
http://www.ionline.pt/portugal/freeport-quando-montanha-pariu-rato
http://www.ionline.pt/portugal/governo-ja-criou-53-grupos-trabalho
http://www.ionline.pt/mundo/siria-ocidente-horrorizado-vetos-da-russia-china
http://www.ionline.pt/dinheiro/pp-aprova-plano-austeridade-madrid-debaixo-fogo
http://www.destak.pt/artigo/134560-sabio-recomenda-suspensao-da-austeridade-nos-paises-mais-vulneraveis
http://www.destak.pt/artigo/134556-varios-bairros-de-damasco-foram-palco-de-confrontos-durante-a-noite-ong
http://www.destak.pt/artigo/134548-hospital-de-campanha-hoje-em-lisboa-para-contestar-contratos-a-4-euroshora
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Museu de Marinha abre exposição fotográfica sobre a Sagres 

 

 

 

 

 

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   
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Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/MuseudeMarinhaabreexposicaofotograficasobreaSagres.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/MuseudeMarinhaabreexposicaofotograficasobreaSagres.aspx
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/0720/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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