
Noticias    

Diário de Noticias 

- Lei do enriquecimento injustificado é inconstitucional 

- Viriato Soromenho Marques - O vazio como política 

- Bernardo Pires de Lima - Mesmo contra Ancara 

- Ministros dos Negócios Estrangeiros de todo o mundo em Madrid contra terrorismo 

 

Correio da Manhã 

- 1740 turmas custam 420 milhões de euros 

 

Jornal de Noticias 

- Paula Ferreira - Os passos em volta do mesmo 

- Mariana Mortágua - Em Angola é proibido pensar 

 

Público  

- Portugal precisa de 20 anos para regressar ao desemprego que tinha antes da crise 

- Segurança Social nomeou fiscal distrital um militante do PSD que nunca trabalhou na área 

- PGR confirma denúncia do Banco de Portugal sobre Montepio 

- “A luta continua” é a mensagem da Fundação Mandela a Jorge Sampaio 

- Filipe Duarte Santos - A Encíclica Laudáto Sii face ao Declínio do Ocidente 

- Descuido, contrabando, evasão e bónus 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4701785&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4702087&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4702304&seccao=Bernardo%20Pires%20de%20Lima
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4702686&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/1740_turmas_custam_420_milhoes_de_euros.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4702447
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4702452
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-vai-demorar-20-anos-a-descer-aos-niveis-de-desemprego-precrise-diz-fmi-1703327
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/seguranca-social-nomeou-fiscal-distrital-um-militante-do-psd-que-nunca-trabalhou-na-area-1703324
http://www.publico.pt/economia/noticia/pgr-confirma-denuncia-do-banco-de-portugal-sobre-montepio-1703278
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-luta-continua-e-a-mensagem-da-fundacao-mandela-a-jorge-sampaio-1703341?page=-1
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/a-enciclica-laudato-sii-face-ao-declinio-do-ocidente-1703303?frm=opi
http://www.publico.pt/economia/noticia/descuido-contrabando-evasao-e-bonus-1703223?frm=opi
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- BES. Conhecidos todos os arguidos 

- Tsakalotos. “Esperamos que tudo corra bem” 

- FMI diz que esta é a melhor altura para Portugal pagar a dívida pública 

- Turquia rebenta com cessar-fogo e ataca curdos iraquianos 

- Presidenciais. Marcelo fará campanha low-cost. Crise atrapalha candidatos a Belém 
 

Expresso 

- 2035. O ano em que o desemprego regressa aos níveis pré-crise 

- Jorge Sampaio. “O século começou mal” 

- Passos Coelho : “A nossa proposta pode parecer-vos modesta: vamos recuperar os nossos 
rendimentos nos próximos 4 anos” 

 

Diário Económico 

- Governo corta um ano na formação de médicos 

- Sines já movimenta metade das cargas nos portos nacionais 

 

Noticias ao Minuto 

- "Ano comum é essencial", garante bastonário, contrariando Governo 

- Descontos para a ADSE favorecem quem tem rendimentos mais altos 

- Dívida portuguesa outra vez a subir 

- Construir casas em três horas já é possível 

- Passos lamenta decisão do Tribunal Constitucional 
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http://www.ionline.pt/artigo/404339/turquia-rebenta-com-cessar-fogo-e-ataca-curdos-iraquianos?seccao=Mundo_i
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http://economico.sapo.pt/noticias/sines-ja-movimenta-metade-das-cargas-nos-portos-nacionais_224883.html/-1
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/428035/ano-comum-e-essencial-garante-bastonario-contrariando-governo
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/427961/descontos-para-a-adse-favorecem-quem-tem-rendimentos-mais-altos
http://www.noticiasaominuto.pt/mercados/428009/divida-portuguesa-outra-vez-a-subir
http://www.noticiasaominuto.pt/tech/427864/construir-casas-em-tres-horas-ja-e-possivel
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/427823/passos-lamenta-decisao-do-tribunal-constitucional
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- “Sábios” alemães: Saída do euro deve ser possível, como “último recurso” 

- Coligação PSD/CDS: Oito governantes e nove deputados entre os cabeças de lista 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- INSTITUTO DE ODIVELAS – PETIÇÃO INTERNACIONAL - Camaradas! Amigas e 
Amigos! A AOFA reitera o apelo para que TODOS, sem excepção, Subscrevam e Partilhem 
esta Petição Internacional, a favor do Instituto de Odivelas. Que a consciência nunca nos 
pese por não fazermos TUDO o que está ao nosso alcance para que uma Instituição 
Centenária e um dos Baluartes do Ensino de Excelência em Portugal seja destruído. Porque 
também o ataque ao Instituto de Odivelas é um ataque à Instituição Militar e aos Militares. 
Obrigado! 
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http://observador.pt/2015/07/28/sabios-alemaes-saida-do-euro-deve-ser-possivel-como-ultimo-recurso/
http://observador.pt/2015/07/27/tres-independentes-tres-ministros-sete-mulheres-os-cabecas-lista-da-coligacao/
https://secure.avaaz.org/en/petition/Prime_Minister_of_the_Government_of_Portugal_We_call_on_you_to_save_the_school_of_Instituto_de_Odivelas_IO/?tGSVAjb
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 - SALVA-VIDAS RESGATARAM 21 NÁUFRAGOS NA COSTA PORTUGUESA 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE FENN SWAN 

Exército - EXÉRCITO CONCLUI AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA DE MINAS NA SERRA DE SINTRA 

Exército – Assinatura de Protocolo entre o Exército e a Junta de Freguesia de Ermesinde 

Força Aérea - Futuros pilotos da Força Aérea visitam Base Aérea N.º11 

EMGFA - “MEDAL PARADE” NO KOSOVO 

EMGFA - COMANDANTE DA FORÇA MULTINACIONAL NO KOSOVO DESPEDE-SE DA KFOR 

EMGFA – Militares Portugueses regressam a Portugal após terminarem Missão na Lituânia  

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.emgfa.pt/pt/noticias/858
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2015-06
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