
Noticias    

Diário de Noticias 

- WOLFGANG MÜNCHAU - O reino de fantasia das regras da zona euro 

- LEONÍDIO PAULO FERREIRA - Já houve sete milagres gregos. Vem aí o oitavo 

 

Correio da Manhã 

- José Rodrigues - Missão impossível 

- Luciano Amaral - Lava Telefone 

- André ventura - A Justiça e o Dono Disto Tudo 
 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - Liberdade falaciosa 

- José Manuel Diogo - Verdade ou consequência 

- Rui Sá - Por que não te calas, Cavaco? 

- Carvalho da Silva - Os três da vida airada 

 

Público  

- Jorge Sampaio: "A capacidade de ouvir e pensar no lugar do outro" 

 

Ionline 

- Prisão. Salgado com vigilância policial custa 16 vezes mais ao erário público 

- Grécia. Negociações começam no meio da maior recessão em décadas 
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Expresso 

- Fatura da Sorte. Governo desviou dinheiro do IVA para pagar os Audi, diz o Tribunal de 
Contas 

- Governo a sete da zona euro. Hollande também quer Espanha na “vanguarda” 

- Passos Coelho pede “humildemente” para governar mais quatro anos 

 

Diário Económico 

- Bolsa da China registou maior queda dos últimos 8 anos 

- “Gostaria que pudéssemos ter ido mais longe na redução da despesa” 

 

Noticias ao Minuto 

- Atenção, truques para reduzir o spread podem ter efeito contrário 

 

Observador 

- Turquia pede reunião urgente da NATO para discutir Estado Islâmico e PKK 

 

Jornal Alto Minho 

- Viana diz que Governo “acordou” para o interesse público da construção naval 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "Das virtudes da moderação” 

 

- Compreenda melhor as missões de um submarino pela voz de quem efectivamente sabe; O 
Comandante! (Vídeo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

27-07-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://aviagemdosargonautas.net/2015/07/21/biscates-das-virtudes-da-moderacao-por-carlos-de-matos-gomes/
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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 ) 

 

Exército - EXÉRCITO NA EVOCAÇÃO DOS 260 ANOS DO TERRAMOTO DE 1755 

Força Aérea - P-3 localiza centenas de migrantes no Mediterrâneo 

Força Aérea - Esquadra 504 já realizou 19 transportes de órgãos em 2015 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - AGÊNCIA FRONTEX - Operações TRITON E  

INDALO: Semana 03 

 

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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