
Noticias    

Diário de Noticias 

- OE está a ser feito com poupanças de cortes já chumbados pelo TC 

- LISBOA : Aumentam obstáculos aos sem-abrigo nos prédios 

- Viriato Soromenho Marques - Os amnésicos 

- Adriano Moreira - A CPLP e o futuro 

 

Correio da Manhã 

- Professores invadem escola no Porto 

 

Jornal de Noticias 

- Miguel Guedes - Faça-o por Portugal! 

 

Público 

- Ministério recua na “lei da rolha” aos profissionais de saúde 

- Directores de cadeias que não reduzam número de reclusos reincidentes serão afastados 

- José Vítor Malheiros - A defesa do sistema de investigação é uma questão de soberania 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4039550&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4038558&seccao=Sul&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4039610&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4039597&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/professores-invadem-escola-no-porto
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4039530&opiniao=Miguel%20Guedes
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministerio-recua-na-lei-da-rolha-aos-profissionais-da-saude-1663787
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/directores-de-cadeias-que-nao-reduzam-numero-de-reclusos-reincidentes-serao-afastados-1663757
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-defesa-do-sistema-de-investigacao-e-uma-questao-de-soberania-1663770?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- Dívida volta a subir e já vai em 741 mil milhões de euros 

- Euronext expulsa holding da Espírito Santo da Bolsa de Lisboa 

- Prova de avaliação de professores decorre em clima de contestação 

- Desde anúncio de extinção, EMA já gastou 11 milhões 

- Sindicalista e militar. Até onde vai a liberdade de expressão na GNR? 

- Adesão à greve parcial é maior na central dos CTT em Lisboa e atinge os 80% 

- Eduardo Oliveira Silva - Presidenciais: conversa fora de tempo 

- Nuno Ramos de Almeida - O fardo do homem branco 

 

Expresso 

- Paulo Barradas - Quem nos acode? 

 

Diário Económico 

- Costa e Rio querem legislativas em Abril 

- Portugal regista a segunda maior subida da dívida face ao PIB na zona euro 

- O Orçamento mais difícil da legislatura 

- António Costa e Rui Rio defendem um entendimento de regime para o país 

- Orçamento para 2015 desenhado com verbas insuficientes para pagar salários 
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http://economico.sapo.pt/noticias/costa-e-rio-querem-legislativas-em-abril_198151.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-regista-a-segunda-maior-subida-da-divida-face-ao-pib-na-zona-euro_198146.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-orcamento-mais-dificil-da-legislatura_198116.html
http://economico.sapo.pt/noticias/antonio-costa-e-rui-rio-defendem-um-entendimento-de-regime-para-o-pais_198152.html
http://economico.sapo.pt/noticias/orcamento-para-2015-desenhado-com-verbas-insuficientes-para-pagar-salarios_198062.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/divida-volta-subir-ja-vai-741-mil-milhoes-euros/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/euronext-expulsa-holding-da-espirito-santo-da-bolsa-lisboa/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/prova-avaliacao-professores-decorre-clima-contestacao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/anuncio-extincao-ema-ja-gastou-11-milhoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sindicalista-militar-onde-vai-liberdade-expressao-na-gnr/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/adesao-greve-parcial-maior-na-central-dos-ctt-lisboa-atinge-os-80/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/presidenciais-conversa-fora-tempo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/fardo-homem-branco/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/quem-nos-acode=f882374
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Mercado : Taxas Euribor sobem em todos os prazos 

- Eurostat : Dívida pública sobe para os 132% do PIB no 1.º trimestre 

- Finanças : Governo quer cortes na despesa da 'era' pré-chumbo 

 

Observador 

- Fuga de cérebros: emigrantes licenciados aumentaram 87% numa década 

- Governo obrigado a corrigir problema na lei que proibia reformados de trabalharem ‘pro  

bono’ 

- Severiano Teixeira diz que submarinos não eram “prioridade” 

- Ministra das Finanças exige aos ministérios corte de despesa para níveis pré-chumbo do TC 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Aranda da Silva – Co-autor do estudo Cortar ou Investir na Saúde? Novo contrato  

económico e social para o "pós-troika" 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/252699/taxas-euribor-sobem-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/252687/divida-publica-sobe-para-os-132-do-pib-no-1-trimestre
http://www.noticiasaominuto.com/economia/252415/governo-quer-cortes-na-despesa-da-era-pre-chumbo
http://observador.pt/2014/07/21/fuga-de-cerebros-numero-de-emigrantes-licenciados-dispara/
http://observador.pt/2014/07/22/governo-obrigado-corrigir-erro-na-lei-dos-reformados/
http://observador.pt/2014/07/22/severiano-teixeira-diz-que-submarinos-nao-eram-prioridade/
http://observador.pt/2014/07/21/financas-querem-contas-apertadas-sem-ligar-chumbos-tc/
http://www.inodes.eu/sites/inodes.eu/files/INODES_resumo-3.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Estação de Radar Nº3 comemora 60 anos de existência 

Força Aérea - Seis Evacuações Aeromédicas durante o fim-de-semana 

 

 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-627-estacao-de-radar-n-3-comemora-60-anos-de-existencia
http://www.emfa.pt/www/noticia-626-seis-evacuacoes-aeromedicas-durante-o-fim-de-semana
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/0722/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



