
Noticias    

Diário de Noticias 

- Viagem Medieval da Feira começa hoje, único dia com entrada livre no recinto 

- Sampaio da Nóvoa diz que constituição protege os portugueses 

- Adriano Moreira - Sobre o risco da casa comum 

- Ferreira Fernandes - A Europa foi mal desenhada mas só para alguns 

- Yanis Varoufakis - O adiamento devastador da reestruturação da dívida grega 

 

Correio da Manhã 

- Governo quer funcionários de bicicleta 

- Tratar hepatite poupa milhões 

- Presunção de inocência trava novo crime 

- Maioria aposta no social 

- Erro impede docentes de receber subsídios 

- Música invade o País 

- Baptista Bastos - O triste viver 

 

Jornal de Noticias 

- Juiz abre exceção na prisão de Salgado sem pulseira 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4704485
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4703871
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4704155
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4704092&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4704184&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4704101&seccao=Yanis%20Varoufakis&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/governo_quer_funcionarios_de_bicicleta.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/tratar_hepatite_poupa_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/presuncao_de_inocencia_trava_novo_crime.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/maioria_aposta_no_social.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/erro_impede_docentes_de_receber_subsidios.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cultura/detalhe/musica_invade_o_pais.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/o_triste_viver.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Há menos cem mil fiadores em Portugal do que em 2011 

- PSP recusa-se a dizer quantos agentes pôs a vigiar Ricardo Salgado 

- Um elevador para subir à Ponte 25 de Abril e ver a vista 

- Desentendimentos entre Carlos Alexandre e procuradores beneficiam Ricardo Salgado 

- ONU diz que zonas de protecção na Síria não garantem segurança aos civis 

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

- José Vítor Malheiros - "A fuga de capitais como instrumento da conquista moderna" 

 

Ionline 

- Passos e Portas. Coligação apresenta esta quarta-feira programa eleitoral 

- Praia do Algarve perde "Qualidade de Ouro" 

- 'Minibus' gratuito vai fazer rotas culturais em Lisboa 

- FNE: Professores prejudicados por erros das câmaras não devem ser responsabilizados 

 

Expresso 

- PSD confirma: Passos só aceita um frente a frente na TV com Costa  

- Governo não sabe quantos terroristas portugueses estão na Síria e no Iraque. “Mas são 
menos que os 126 espanhóis”  

 

Diário Económico 

- Mais de três mil funcionários passam a ter horário de 35 horas 

- Governo quer funcionários públicos a partilhar carros do Estado e a andar de bicicleta 

- Governo diz que não fez nomeações após saber data das eleições 
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http://www.ionline.pt/artigo/404604/passos-e-portas-coligacao-apresenta-esta-quarta-feira-programa-eleitoral?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/404613/praia-do-algarve-perde-qualidade-de-ouro?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/404464/minibus-gratuito-vai-fazer-rotas-culturais-em-lisboa?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/404480/fne-professores-prejudicados-por-erros-das-c-maras-nao-devem-ser-responsabilizados?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-07-28-PSD-confirma-Passos-so-aceita-um-frente-a-frente-na-TV-com-Costa
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-07-28-Governo-nao-sabe-quantos-terroristas-portugueses-estao-na-Siria-e-no-Iraque.-Mas-sao-menos-que-os-126-espanhois
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-07-28-Governo-nao-sabe-quantos-terroristas-portugueses-estao-na-Siria-e-no-Iraque.-Mas-sao-menos-que-os-126-espanhois
http://economico.sapo.pt/noticias/mais-de-tres-mil-funcionarios-passam-a-ter-horario-de-35-horas_224988.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-funcionarios-publicos-a-partilhar-carros-do-estado-e-a-andar-de-bicicleta_225023.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-diz-que-nao-fez-nomeacoes-apos-saber-data-das-eleicoes_224998.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/numero-de-fiadores-em-portugal-caiu-cem-mil-em-quatro-anos-1703449
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/psp-recusase-a-dizer-quantos-agentes-pos-a-vigiar-ricardo-salgado-1703414
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/um-elevador-para-subir-a-ponte-25-de-abril-e-ver-a-vista-1703367
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/desentendimentos-entre-carlos-alexandre-e-procuradores-beneficiam-ricardo-salgado-1703445
http://www.publico.pt/mundo/noticia/onu-preocupase-com-a-seguranca-nas-zonas-de-proteccao-planeadas-para-a-siria-1703457
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/seguranca-social-nomeou-fiscal-distrital-um-militante-do-psd-que-nunca-trabalhou-na-area-1703324
http://www.aofa.pt/rimp/A_fuga_de_capitais.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Todas as crianças vão ter médico de família  

- Rendimento e consumo das famílias da zona euro subiram no 1.º trimestre 

- Históricos deputados dizem adeus ao Parlamento 

- 'Escolas municipais' de 15 autarquias vão receber verba de 67 milhões 

- Passos já não quer cortar nas pensões atuais, prefere mexer nas futuras 
 

Observador 

- Cuidado, há faturas de saúde que o fisco não aceita 

- Salgado e Sócrates. Quais os prazos da justiça? 

- Um pássaro? Um avião? Não, um deputado paraquedista 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Capitão-de-Fragata Fuzileiro Neto Simões - "Revalorização estratégica de Portugal" 

(Jornal “Público”, 28 de Julho de 2015”) 

 

- 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/faturas-com-psicologos-nao-estao-a-ser-aceites-como-despesa-de-saude/
http://observador.pt/explicadores/salgado-socrates-quais-sao-afinal-os-prazos-da-justica/
http://observador.pt/2015/07/28/e-um-passaro-e-um-aviao-nao-e-um-deputado-paraquedista/
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/428597/todas-as-criancas-vao-ter-medico-de-familia
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/428576/rendimento-e-consumo-das-familias-da-zona-euro-subiram-no-1-trimestre
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/428521/historicos-deputados-dizem-adeus-ao-parlamento
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/428552/escolas-municipais-de-15-autarquias-vao-receber-verba-de-67-milhoes
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/428525/passos-ja-nao-quer-cortar-nas-pensoes-atuais-prefere-mexer-nas-futuras
http://www.aofa.pt/artigos/Neto_Simoes_Revalorizacao_Estrategica_de_Portugal.pdf
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 - NRP Viana do Castelo no controlo da imigração irregular no sul de Espanha  

Marinha - Operação de assistência ao veleiro TANTRUM 

Exército - MARCHA A CAVALO À BATALHA E CERIMÓNIA DE HOMENAGEM A MOUZINHO DE 

ALBUQUERQUE 

EMGFA - PATRULHA OCEÂNICO VIANA DO CASTELO NO CONTROLO DA IMIGRAÇÃO 

IRREGULAR NO SUL DE ESPANHA 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/MARCHAACAVALO%C3%80BATALHAECERIM%C3%93NIADEHOMENAGEMAMOUZINHODEALBUQUERQUE.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/MARCHAACAVALO%C3%80BATALHAECERIM%C3%93NIADEHOMENAGEMAMOUZINHODEALBUQUERQUE.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/NRP-Viana-do-Castelo-no-controlo-da-imigracao-irregular-no-sul-de-Espanha.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-de-assistencia-ao-veleiro-TANTRUM.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/859
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/0729/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



