
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ecofin: Bruxelas põe de lado flexibilização do PEC 

- Eem entrevista à Radio Renascença: Rui Rio admite ser candidato a presidente da 
República 

- Portugueses pagaram oito milhões a mais em IMI 

- Viriato Soromenho Marques - Sinn faz sentido 

- Baptista Bastos - A dignidade e a decência 

 

Correio da Manhã 

- Crato fecha 68 escolas a pedido 

 

Jornal de Noticias 

- Fernando Santos - Folha de Excel pleno emprego e semântica 

- Apenas cinco suplementos valem 50% da fatura (*) 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4016035&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4016633
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4016431&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4016120&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4016105&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/crato-fecha-68--escolas-a-pedido
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4016181&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Ministro anuncia acordo com farmácias para “promoção e prevenção da saúde” 

- Deco diz que IMI pago pelos portugueses financia o fisco em oito milhões de euros 

 - “Cerco” à PT aperta por causa de aplicação de 900 milhões na Rioforte 

- Passos recusa baixar TSU ou subir IVA apesar de proposta da OCDE 

- Paulo Guinote - Quanto vale meio professor? 

- Militares reformados receiam despejos ordenados pelo Exército em Lisboa (*) 

 

Ionline 

- Consultores do Estado ignoraram novo aeroporto na avaliação das propostas para a ANA 

- Dívida. O debate sobre a reestruturação maldita já está na rua 

 - “O SNS foi feito com luta e há-de ser reabilitado com luta” 

- Pedro Braz Teixeira – Falidos 

- Carlos Moreno - Prelúdios de Verão 

 

Expresso 

- Ações da PT, do BES e da ESFG em forte queda 

- Alexandre Abreu - Os fretes e as falácias da OCDE 

- Sindicatos acusam Hollande de apoiar patronato e boicotam reformas 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministro-anuncia-acordo-com-farmacias-para-promocao-e-prevencao-da-saude-1662171
http://www.publico.pt/economia/noticia/deco-diz-que-imi-pago-pelos-portugueses-financia-o-fisco-em-8-milhoes-de-euros-1662169
http://www.publico.pt/economia/noticia/cerco-a-pt-aperta-por-causa-de-aplicacao-de-900-milhoes-na-rioforte-1662141
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-recusa-baixar-tsu-ou-subir-iva-apesar-de-proposta-da-ocde-1662075?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/quanto-vale-meio-professor-1662066?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/consultores-estado-ignoraram-novo-aeroporto-na-avaliacao-das-propostas-ana
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/divida-debate-sobre-reestruturacao-maldita-ja-esta-na-rua/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sns-foi-feito-luta-ha-ser-reabilitado-luta/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/falidos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/preludios-verao/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/acoes-da-pt-do-bes-e-da-esfg-em-forte-queda=f880092
http://expresso.sapo.pt/os-fretes-e-as-falacias-da-ocde=f880064
http://expresso.sapo.pt/sindicatos-acusam-hollande-de-apoiar-patronato-e-boicotam-reformas=f880011
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- OCDE e Bruxelas recomendam baixar carga fiscal sobre o trabalho 

- João Cardoso Rosas - O Estado numa parábola 

- Dúvidas no GES levam juros da dívida portuguesa a máximos de mês e meio 

- Bruxelas afasta qualquer discussão sobre reestruturação da dívida 

- Bolsa nacional é a pior do mundo no último mês 

 

Notícias ao Minuto 

- Aprovação : Adiada redução do pagamento de trabalho suplementar 

- 25 de julho : Plenário extraordinário para votar cortes salariais 

 

Observador 

- Abandono de animais de estimação também vai dar prisão 

- As Noites de Verão estão de volta ao Museu do Chiado 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ocde-e-bruxelas-recomendam-baixar-carga-fiscal-sobre-o-trabalho_197227.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-estado-numa-parabola_197183.html
http://economico.sapo.pt/noticias/duvidas-no-ges-levam-juros-da-divida-portuguesa-a-maximos-de-mes-e-meio_197238.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-afasta-qualquer-discussao-sobre-reestruturacao-da-divida_197224.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bolsa-nacional-e-a-pior-do-mundo-no-ultimo-mes_197206.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/246657/adiada-reducao-do-pagamento-de-trabalho-suplementar
http://www.noticiasaominuto.com/politica/246638/plenario-extraordinario-para-votar-cortes-salariais
http://observador.pt/2014/07/09/abandono-de-animais-de-estimacao-tambem-vai-dar-prisao/
http://observador.pt/2014/07/08/noites-de-verao-estao-de-volta-ao-museu-chiado/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE FERIDO DO NAVIO MERCANTE ”AIDA” 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE PASSAGEIRA DO NAVIO PAQUETE "AURORA" 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE FERIDO DO NAVIO MERCANTE ”ZEYCAN ANA” 

Exército - EXERCÍCIO "JÚPITER 14" DA BRIGADA DE INTERVENÇÃO 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

Força Aérea – HOT BLADE – Página Oficial 

 

 

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 

09-07-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-tripulante-ferido-do-navio-mercante-AIDA.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-passageira-do-navio-paquete-AURORA.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-tripulante-ferido-do-navio-mercante-ZEYCAN-ANA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOJ%C3%9APITER14DABRIGADADEINTERVEN%C3%87%C3%83O.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93AQUISI%C3%87%C3%95ESDOM%C3%8AS%20jul.aspx
http://www.emfa.pt/hotblade/
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/0709/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 




