
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos não põe "sequer a hipótese" de Portas se aliar ao PS 

- Aparelho PSD desobedece ao líder e indica autarcas 

- NASA revela planeta gémeo da Terra 

- EMEF prepara despedimentos 

- Fernanda Câncio - Lá onde o sol não brilha 

- Ferreira Fernandes - Em consensos Rio e Cavaco estão um para o outro 

 

Correio da Manhã 

- Redução de sobretaxa do IRS revelada 

- Santana Lopes critica Rui Rio 

- Pedro Santana Lopes - Evolução para eleições 
 

Jornal de Noticias 

- Governo PS/PSD/CDS-PP é dificilmente conciliável, alerta Passos Coelho 

- Inês Cardoso - Felizes por quatro anos 

- José Manuel Silva - Paulo Macedo voltou a errar 

 

Público  

- BdP denuncia Montepio ao Ministério Público 

- Jorge Sampaio - Faz-nos falta a confiança de Mandela na capacidade de os homens se 
entenderem 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4696713
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4697165
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=4696119&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4697146&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4696767&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4696787&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/reducao_de_sobretaxa_do_irs_revelada.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/santana_lopes_critica_rui_rio.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/pedro_santana_lopes/detalhe/evolucao_para_eleicoes.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4696711&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4696737
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4696465
http://www.publico.pt/economia/noticia/bdp-denuncia-falhas-de-controlo-no-montepio-e-reporta-ao-ministerio-publico-1702980?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/faznos-falta-a-confianca-de-mandela-na-capacidade-de-os-homens-se-entenderem-1702977?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- José Reis - O dia em que se construiu o novo muro de Berlim: refundar a Europa com 
urgência 

- A Grécia já enfrenta outra data limite: 20 de Agosto 

 

Ionline 

- Passos pode continuar chefe de governo mesmo que perca as eleições 

- Cavaco já promulgou alterações à lei de cobertura eleitoral 

- Cultura vai condicionar trânsito em Lisboa 

- UE. Serviço europeu detecta ilegalidades no caso Tecnoforma 

- Kamov. Reparações custam 2 milhões até ao fim do mês 

 

Expresso 

- Canais propõem três frente-a-frente entre Passos e Costa 

- Como chegámos aqui e como vamos sair: Portugal teve a 5ª maior perda de população no 
mundo 

- FMI diz que só entra no 3º resgate à Grécia se houver alívio da dívida 

- Lesados do BES. “Temos as eleições à porta, vamos atacar a maioria” 

- PGR confirma que recebeu relatório do Organismo Europeu Antifraude sobre o caso 
Tecnoforma 

 

Diário Económico 

- Dívidas fiscais batem recorde e Governo falha meta da troika 

- EUA investigam se houve manipulação para substituir Lajes por base no Reino Unido 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-dia-em-que-se-construiu-o-novo-muro-de-berlim-refundar-a-europa-com-urgencia-1702906?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-grecia-ja-enfrenta-outra-data-limite-20-de-agosto-1702949
http://www.ionline.pt/artigo/403929/passos-pode-continuar-chefe-de-governo-mesmo-que-perca-as-eleicoes?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/403962/cavaco-ja-promulgou-alteracoes-a-lei-de-cobertura-eleitoral?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/403955/cultura-vai-condicionar-tr-nsito-em-lisboa?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/403742/ue-servico-europeu-detecta-ilegalidades-no-caso-tecnoforma-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/403771/kamov-reparacoes-custam-2-milhoes-ate-ao-fim-do-m-s?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-07-24-Canais-propoem-tres-frente-a-frente-entre-Passos-e-Costa-
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-07-24-Como-chegamos-aqui-e-como-vamos-sair-Portugal-teve-a-5-maior-perda-de-populacao-no-mundo
http://expresso.sapo.pt/economia/economia_divida/2015-07-24-FMI-diz-que-so-entra-no-3-resgate-a-Grecia-se-houver-alivio-da-divida
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-07-24-Lesados-do-BES.-Temos-as-eleicoes-a-porta-vamos-atacar-a-maioria
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-07-23-PGR-confirma-que-recebeu-relatorio-do-Organismo-Europeu-Antifraude-sobre-o-caso-Tecnoforma
http://economico.sapo.pt/noticias/dividas-fiscais-batem-recorde-e-governo-falha-meta-da-troika_224606.html
http://economico.sapo.pt/noticias/eua-investigam-se-houve-manipulacao-para-substituir-lajes-por-base-no-reino-unido_224637.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Ministro quer Portugal na vanguarda mundial da segurança marítima 

 

Observador 

- Alexis Tsipras cedeu. Mais alguém terá de ceder: FMI ou Berlim 

- Cavaco no labirinto. De que é que o Presidente tem medo? 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Nada assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.pt/pais/426451/ministro-quer-portugal-na-vanguarda-mundial-da-seguranca-maritima
http://observador.pt/especiais/alexis-tsipras-cedeu-mais-alguem-tera-de-ceder-fmi-ou-berlim/
http://observador.pt/2015/07/23/cavaco-no-labirinto-de-que-e-que-o-presidente-tem-medo/
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 - APOIO AO VELEIRO FRANCÊS "REVE DE MAI" NO FUNCHAL 

Marinha – Operação de Assistência à Embarcação Marítimo-Turística SEA Hunter DE  

Exército – Visita de sua Excelência o Presidente da Républica à Escola das Armas  

Exército - EXÉRCITO APOIA A REALIZAÇÃO DO 45º CIRCUITO INTERNACIONAL  

AUTOMÓVEL DE VILA REAL  

 

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/Apoio-ao-veleiro-frances-REVE-DE-MAI-no-Funchal.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-de-assistencia-a-embarcacao-maritimo-turistica-SEA-HUNTER.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADESUAEXCEL%C3%8ANCIAOPRESIDENTEDAREPUBLICA%C3%80ESCOLADASARMAS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EX%C3%89RCITOAPOIAAREALIZA%C3%87%C3%83ODO45%C2%BACIRCUITOINTERNACIONALAUTOM%C3%93VELDEVILAREAL.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/0724/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



