
Noticias    

Diário de Noticias 

- Coligação quer privatizar parte das receitas da Segurança Social 

- Tsipras acredita num corte da dívida grega em novembro 

- Memorando de Entendimento sobre Direitos de Autor é assinado hoje 

- Ex-diretor do MAI vai ser julgado por corrupção 

 

Correio da Manhã 

- Alunos recusados por falta de espaço 
 

Jornal de Noticias 

- Passos afirma que PSD e CDS-PP têm a chave do futuro 

- Sindicatos da Função Pública dizem que programa da coligação ameaça funções sociais do 
Estado 

- PSD e CDS-PP aprovam listas de candidatos à Assembleia da República 

 

Público  

- Coligação promete “prémio de activação” para combater o desemprego 

- Urgências do Algarve cheias com idosos desidratados 

- FCT foi avaliada e Nuno Crato diz que resultados apoiam as suas políticas 

- 25 portugueses mais ricos reúnem 8,5% da riqueza nacional 

- Governo quer trabalho à distância, carros eléctricos e bicicletas na administração 
 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4706369
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4705962
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4706899
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4705035
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4706982
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4706982
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4706919
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/alunos_sem_espaco.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4706004
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-promete-premio-de-activacao-para-combater-o-desemprego-1703565
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/urgencias-cheias-com-idosos-desidratados-no-algarve-1703427
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-fct-tambem-foi-avaliada-e-o-resultado-apoia-as-suas-politicas-1703572
http://www.publico.pt/economia/noticia/25-mais-ricos-de-portugal-concentram-85-da-riqueza-nacional-1703507
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/governo-quer-trabalho-a-distancia-carros-electricos-e-bicicletas-na-administracao-1703540
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Euribor. Taxas desceram a três meses para mínimos  

- Sentimento económico. Portugal não segue tendência da zona euro  

 

Expresso 

- “Estamos hoje a lutar mais por Abril e pela liberdade do que tantos outros”  

- Costa: “O Governo desculpa-se com a Constituição e com o TC mas devia era acender-lhes 
uma velinha” 

- Bagão Félix. “Faltam medidas concretas” 

- Braga. Professores já não terão de devolver subsídios 

 

Diário Económico 

- Passos Coelho: “A Caixa preocupa-me” 

- Schäuble quer retirar pasta da concorrência à Comissão Europeia 

- Há “dois pesos e duas medidas” para Sócrates e Salgado 

- Médico de família para todos só em 2017 

- Portugal vai acolher 1.400 refugiados do Mediterrâneo 
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http://www.ionline.pt/artigo/404788/euribor-taxas-desceram-a-tr-s-meses-para-minimos?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/404786/sentimento-economico-portugal-nao-segue-tend-ncia-da-zona-euro?seccao=Dinheiro_i
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-coelho-a-caixa-preocupame_225140.html
http://economico.sapo.pt/noticias/schaeuble-quer-retirar-pasta-da-concorrencia-a-comissao-europeia_225126.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ha-dois-pesos-e-duas-medidas-para-socrates-e-salgado_225142.html
http://economico.sapo.pt/noticias/medico-de-familia-para-todos-so-em-2017_225121.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-vai-acolher-1400-refugiados-do-mediterraneo_225107.html
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-07-29-Estamos-hoje-a-lutar-mais-por-Abril-e-pela-liberdade-do-que-tantos-outros
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-07-29-Costa-O-Governo-desculpa-se-com-a-Constituicao-e-com-o-TC-mas-devia-era-acender-lhes-uma-velinha
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-07-29-Bagao-Felix.-Faltam-medidas-concretas
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-07-29-Braga.-Professores-ja-nao-terao-de-devolver-subsidios
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Agentes não sabem com quem Salgado está proibido de contactar 

- Idosos desidratados 'enchem' urgências nos hospitais algarvios 

- IRS e IRC podem comprometer meta do défice 

- As promessas da coligação que mexem consigo 

- "Programa da coligação é um saco de palavras" 

- Ex-diretor do MAI vai responder por 80 crimes 

- Coligação propõe que funcionários públicos trabalhem além dos 70 anos 

- Frente Comum diz que programa da coligação ameaça funções sociais 

- Ainda faz sentido ser comunista? "Mais do que nunca" 

- Coligação mantém intenção de rever a Constituição 

 

Observador 

- PSD/CDS: Guião do programa eleitoral em 9 passos 

- Costa acusa PSD/CDS de privatizar Segurança Social 

 

Correio da Manhã TV 

- Busca e Salvamento no Mar – Um excelente trabalho jornalístico (Vídeo) 
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http://observador.pt/2015/07/29/psdcds-guiao-do-programa-eleitoral-nove-passos/
http://observador.pt/2015/07/29/antonio-costa-temos-que-ter-cautela-para-ver-se-o-que-dizem-e-revogavel-ou-nao/
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/429238/agentes-nao-sabem-com-quem-salgado-esta-proibido-de-contactar
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/429253/idosos-desidratados-enchem-urgencias-nos-hospitais-algarvios
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/429228/irs-e-irc-podem-comprometer-meta-do-defice
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/429162/as-promessas-da-coligacao-que-mexem-consigo
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/429002/programa-da-coligacao-e-um-saco-de-palavras
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/428780/ex-diretor-do-mai-vai-responder-por-80-crimes
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/429022/coligacao-propoe-que-funcionarios-publicos-trabalhem-alem-dos-70-anos
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/429226/frente-comum-diz-que-programa-da-coligacao-ameaca-funcoes-sociais
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/429051/ainda-faz-sentido-ser-comunista-mais-do-que-nunca
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/429059/coligacao-mantem-intencao-de-rever-a-constituicao
http://cmtv.sapo.pt/programas/rua_segura/detalhe/busca_e_salvamento_no_mar.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "Impostos e direitos políticos" 

 

- INSTITUTO DE ODIVELAS (IO) – Conheça o Blogue do IO e fique a par de tudo (e é muito) 
o que se vai passando! 
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http://aviagemdosargonautas.net/2015/07/28/biscates-impostos-e-direitos-politicos-por-carlos-de-matos-gomes/
http://blogdoio.blogspot.pt/
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 ) 

 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – EBOOK  

 

 

 

 

 

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/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93EBOOK30JUL15.aspx
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/0730/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



