
Noticias    

Diário de Noticias 

- APOIO A ALUNOS CARENCIADOS : Cantinas escolares voltam a abrir no verão 

- REUNIÕES : Governo discute reforma do IRS com parceiros sociais 

- DOCUMENTO : Proposta para que habitação social tenha gestão privada 

- Viriato Soromenho Marques – Perdidos 

- Paulo Baldaia - "Em maus lençóis" 

 

Correio da Manhã 

- Militares criam regimento para apoio civil (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Azeredo Lopes - Terra pouco Santa 

 

Público 

- A guerra que Portugal quis esquecer 

- Greve dos pilotos da TAP ameaça deixar em terra 40 mil passageiros 

- Desde 1974, só três países conseguiram os excedentes que Portugal quer atingir 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/primeira-grande-guerra
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4050355&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4050216&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4050279&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4050049&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4048913&seccao=Paulo+Baldaia&tag=Opini%E3o+-+Em+Foco&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4049059&opiniao=Azeredo%20Lopes
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/a-grande-guerra-que-portugal-quis-esquecer-1664212
http://www.publico.pt/economia/noticia/greve-dos-pilotos-da-TAP-ameaca-deixar-em%20terra-40-mil-passageiros-1664486?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/desde-1974-so-tres-paises-conseguiram-os-excedentes-que-portugal-quer-atingir-1664377
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- PS promete repor pensões 

- Emigração. Portugueses continuam a ser operários no estrangeiro 

- Equipamento de sete milhões para fogos ainda não apareceu 

- Grande Guerra. O início do longo suicídio de 31 anos da Europa 

- Entrevista a Adriano Moreira. “Sou contra o neoliberalismo repressivo em que vivemos” 

 

Expresso 

- Diogo agostinho - É fazer as contas 

 

Diário Económico 

- Governo e câmaras respondem cada vez menos às questões dos deputados 

- Conheça as regras dos Estágios Emprego 

- Telefónica e Santander lançam a maior plataforma de ensino superior gratuita 

- Troika preocupada com TC e silêncio do Governo sobre riscos orçamentais 

 

Notícias ao Minuto 

- Submarinos : Santos Pereira diz que contrapartidas eram "imaginárias" 

- Imprensa : Constitucional deve dizer 'sim' a nova CES 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-e-camaras-respondem-cada-vez-menos-as-questoes-dos-deputados_198535.html
http://economico.sapo.pt/noticias/conheca-as-regras-dos-estagios-emprego_198539.html
http://economico.sapo.pt/noticias/telefonica-e-santander-lancam-a-maior-plataforma-de-ensino-superior-gratuita_198553.html
http://economico.sapo.pt/noticias/troika-preocupada-com-tc-e-silencio-do-governo-sobre-riscos-orcamentais_198528.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-promete-repor-pensoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/emigracao-portugueses-continuam-ser-operarios-no-estrangeiro/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/equipamento-sete-milhoes-fogos-ainda-nao-apareceu/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/grande-guerra-inicio-longo-suicidio-31-anos-da-europa-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/entrevista-adriano-moreira-sou-contra-neoliberalismo-repressivo-vivemos/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/e-fazer-as-contas=f883082
http://www.noticiasaominuto.com/economia/255659/santos-pereira-diz-que-contrapartidas-eram-imaginarias
http://www.noticiasaominuto.com/economia/255559/constitucional-deve-dizer-sim-a-nova-ces
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- TC decide CES antes das férias. Tese do Governo ganha terreno 

- Marcelo. Amizade com Salgado não trava ambições 

- O dia em que Spínola anunciou a descolonização 

 

Visão 

- Os segredos bem guardados dos alemães (*) 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Almirante Castanho Paes (Presidente do Conselho Deontológico da AOFA) - "Carta aberta  

ao Dr. Medina Carreira" 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://observador.pt/2014/07/28/tc-decide-ces-antes-das-ferias-tese-governo-ganha-terreno/
http://observador.pt/2014/07/27/marcelo-amizade-com-salgado-nao-trava-ambicoes/
http://observador.pt/2014/07/27/o-dia-em-que-spinola-anunciou-descolonizacao/
António
Rectangle

http://www.aofa.pt/artigos/Almirante_Castanho_Paes_Carta_a_Medina_Carreira.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Evacuação médica de um pescador da embarcação de pesca branca de Sagres 

Marinha - REBOQUE DE VELEIRO ENCONTRADO À DERIVA – MADEIRA 

Exército - REGIMENTO DE ENGENHARIA Nº 3 NO PLANO "FAUNOS" 

Exército – Tomada de posse do novo Comandante do Regimento de Artilharia n.º 4 

Exército - HOMENAGEM DA CAVALARIA A MOUZINHO DE ALBUQUERQUE 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – INÍCIO DA PRIMEIRA GRANDE GUERRA 

Força Aérea - Esquadras 502 - "Elefantes" e 751 - "Pumas" muito ativas nos arquipélagos 

 

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 

28-07-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-pescador-da-embarcacao-de-pesca-Branca-de-Sagres.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Reboque-de-veleiro-encontrado-a-deriva-Madeira.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/REGIMENTODEENGENHARIAN%C2%BA3NOPLANOFAUNOS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDONOVOCOMANDANTEDOREGIMENTODEARTILHARIAN%C2%BA4.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/HOMENAGEMDACAVALARIAAMOUZINHODEALBUQUERQUE.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93IN%C3%8DCIODAPRIMEIRAGRANDEGUERRA.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-632-esquadras-502-quot-elefantes-quot-e-751-quot-pumas-quot-muito-ativas-nos-arquipelagos
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/0728/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 




