
Noticias    

Diário de Noticias 

- Plafonamento de pensões pode ser viável se ficar nos 5 salários mínimos 

- António Costa quer socialistas com apenas um candidato a Belém 

- Fernanda Câncio - Milagre PAF faz puf 

- Governo nomeia novo representante militar para Comando das Forças Aliadas na Europa 

 

Correio da Manhã 

- Herói nacional arrisca ficar sem casa 
 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - Voto encolhido 

- Felisbela Lopes - O Algarve das obras 

- Rosário Gamboa - Despojos de verão 

 

Público  

- Coligação e PS: duas formas de governar 

- Francisco Louçã - Tão espertos e sempre tão enganados 

- O crime de enriquecimento injustificado é ilícito 
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Ionline 

- Novo Banco. Entrega das propostas finais passa para 7 de Agosto 

 

Expresso 

- PS mantém recusa a Portas nos debates televisivos 

- Grécia. Sem alívio da dívida o FMI não entra no resgate 

- Portugal será o terceiro país com a população mais envelhecida em 2030 

 

Diário Económico 

- Santa Casa formaliza compra do antigo Hospital Militar da Estrela à Defesa Nacional 

- Tsipras: afinal havia plano B na Grécia. E ele defende-o 

- Termina hoje prazo pagar prestação de IMI 

- Relatório alerta que regresso de emigrantes de países como Angola pode afectar economia 

 

Noticias ao Minuto 

- Dívida portuguesa de longo prazo fica mais 'barata' 

- Depois de outubro, o que será da Segurança Social? 

- "É irresponsável não preparar cenário de saída do euro" 

- Governo espanhol aumenta função pública a poucos meses das eleições 
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Observador 

- Um ano depois qual é a dimensão do buraco do BES? É mistério 

- Plafonamento da Segurança Social. Passos defendia reforma radical em 2010, paga 
com dívida 

 

Sapo.pt 

- Portugal desiste da compra do navio francês polivalente Siroco 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Entrevista com o General Carlos Jerónimo, Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

1ª Parte 

http://www.operacional.pt/entrevista-com-o-general-carlos-jeronimo-chefe-do-estado-

maior-do-exercito-i-parte/ 

 

2ª Parte 

http://www.operacional.pt/entrevista-com-o-general-carlos-jeronimo-chefe-do-estado-

maior-do-exercito-conclusao/ 
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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 ) 

 

Força Aérea - Primeiro-ministro visita destacamento em Málaga 

Força Aérea - Base das Lajes abre ao público este domingo 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PRIMEIRO-MINISTRO VISITA DESTACAMENTO  

EM MÁLAGA  

 

 

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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