
Noticias    

Diário de Noticias 

- Moção de confiança culmina ano marcado por protestos 

- ALBERTO JOÃO JARDIM : Portas comportou-se como 'um submarino' na crise política 

- MARCELO REBELO DE SOUSA : Ministra não disse "uma mentira substancial" 

- Passos não acredita que a Constituição impeça reformas 

- GOVERNO : Portugal tem de fazer agora reformas de forma concentrada 

- PEDRO PASSOS COELHO : Primeiro-ministro afirma que economia não se recupera  

aumentando impostos 

- PRIMEIRO-MINISTRO : Passos Coelho reafirma apelo à "união nacional" 

- Pedro Marques Lopes - Agora é que vai ser 

- Filomena Martins - Albuquerque e o dominó dos "swap" 

 

Correio da Manhã 

- Passos atento às PPP da Saúde 

- Crato reduz turmas já com matrículas feitas 

 

Jornal de Noticias 

- José Mendes - IRC e investimento estrangeiro 

- Fernando Gomes - O deve e haver da crise política 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3347383
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3346776
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3347085
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3346936
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3346941
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3346773
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3346637
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3346231&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3345089&seccao=Filomena%20Martins&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-atento-as-ppp-da-saude
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/crato-reduz-turmas-ja-com-matriculas-feitas
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3346183&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3346034&opiniao=Fernando%20Gomes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Austeridade provoca perda de 792 euros no rendimento de cada português 

- Passos acredita que Constituição não irá impedir reformas como a redução dos funcionários  

públicos 

- Rui Machete presidiu a comissão de inquérito que ilibou Oliveira Costa de fraude fiscal 

 

Ionline 

- "Cortes de 4700 milhões vão assassinar sinais de retoma da economia" 

- Estudo A.T. Kearney. Terminal de contentores da Trafaria é mau negócio 

- Silva Carvalho. Nova lei "é um projecto silly, feito por pessoas silly" 

- PPP da Saúde. Buraco de 6 mil milhões de euros não existe 

- CDS e PSD querem novo acordo de Concertação Social 

- Tomás Vasques - E agora, Paulo Portas 

 

Expresso 

- Governo volta aos briefings 

- Nicolau Santos - O dr. Seguro não quer mas é muito inseguro 

- Daniel Oliveira - Maria Luís Albuquerque: a má moeda 

- Paulo Gaião - O momento Oliveira Salazar de Passos Coelho 

 

Sol 

- Cortes avançam, Governo teme o TC (*) 

 

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/economia/noticia/austeridade-provoca-perda-de-792-euros-no-rendimento-de-cada-portugues-1601628
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-esta-obrigado-a-fazer-agora-reformas-de-forma-concentrada-avisa-passos-1601599
http://www.publico.pt/politica/noticia/rui-machete-presidiu-a-comissao-de-inquerito-que-ilibou-oliveira-costa-de-fraude-fiscal-1601473
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/cortes-4700-milhoes-vao-assassinar-sinais-retoma-da-economia
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estudo-t-kearney-terminal-contentores-da-trafariae-mau-negoc
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/silva-carvalho-nova-lei-projecto-silly-feito-pessoas-silly
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ppp-da-saude-buraco-6-mil-milhoes-euros-nao-existe
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cds-psd-querem-novo-acordo-concertacao-social
http://www.ionline.pt/iOpiniao/agora-paulo-portas
http://expresso.sapo.pt/governo-volta-aos-ibriefingsi=f823360
http://expresso.sapo.pt/o-dr-seguro-nao-quer-mas-e-muito-inseguro=f823137
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-albuquerque-a-ma-moeda=f823325
http://expresso.sapo.pt/o-momento-oliveira-salazar-de-passos-coelho=f823323
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – FAROL MUSEU DE SANTA MARTA COMEMORA 6º ANIVERSÁRIO 

Marinha – POLÍCIA MARÍTIMA APREENDE AMÊIJOA JAPÓNICA NO RIO TEJO 

Marinha – EVACUAÇÃO MÉDICA DE PESCADOR DA EMBARCAÇÃO “FASCÍNIOS DO MAR” 

Marinha – SAGRES INICIA VIAGEM DE INSTRUÇÃO DOS CADETES DO 1º ANO DA ESCOLA  

NAVAL 

 

 

 

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/Farol-Museu-Santa-Marta-comemora-6%C2%BA-aniversario.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Policia-Maritima-apreende-ameijoa-japonica-no-rio-Tejo0726-674.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-pescador-da-embarcacao-FASCINIOS-DO-MAR.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Sagres-inicia-Viagem-de-Instrucao-dos-cadetes-do-1-ano-da-Escola-Naval.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0729/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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