
Noticias    

Diário de Noticias  

- IRS. Deduções com casa, educação e saúde podem vir a ter valor padrão 

- INSPEÇÃO : Trabalho não declarado aumenta no País 

- FUNÇÃO PÚBLICA : Governo e sindicatos discutem hoje cortes salariais 

- Pedro Tadeu - Onde estão os amigos de Ricardo Salgado? 

- Viriato Soromenho Marques - Minas e armadilhas 

 

Jornal de Noticias  
- Ações do BES caem mais de 16% para 37 cêntimos 

- Governo estuda reforço da capacidade da Força Aérea no combate a incêndios 

 

Público  

- Comissão do IRS propõe quociente familiar de 0,3 por cada filho 

- Perdas potenciais dos swaps aumentaram 100 milhões em quatro meses 

- José Pacheco Pereira - A direita deixou de ser patriótica (2) 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4026825&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4026785&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4027175&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4026865&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4027140&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4027307
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4026534&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/comissao-do-irs-propoe-quociente-familiar-de-03-por-cada-filho-1662926
http://www.publico.pt/economia/noticia/perdas-potenciais-dos-swaps-aumentaram-100-milhoes-em-quatro-meses-1662834
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-direita-deixou-de-ser-patriotica-2-1662580?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Juros da dívida de Portugal sobem com investidores ainda atentos à situação do BES 

- Acordo de comércio livre UE-EUA "não será concluído a qualquer preço" 

- Governos devem travar cortes quando economia cresce abaixo do previsto 

- Eduardo Oliveira Silva - As palavras decisivas de Merkel 

- Luís Menezes Leitão - A destruição dos tribunais 

 

Expresso  

- Juncker reconhece erros da troika e promete Europa mais social 

- PT quer prolongar prazo do empréstimo à Rioforte 

- Advogados protestam de toga frente ao Parlamento 

 

Diário Económico  

- Pressão do GES faz subir juros em todas as frentes 

- Juízes duvidam que futuros cortes salariais sejam legais 
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http://economico.sapo.pt/noticias/pressao-do-ges-faz-subir-juros-em-todas-as-frentes_197633.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juizes-duvidam-que-futuros-cortes-salariais-sejam-legais_197607.html
http://www.ionline.pt/artigos/mercados/juros-da-divida-portugal-sobem-investidores-ainda-atentos-situacao-bes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/acordo-comercio-livre-ue-eua-nao-sera-concluido-qualquer-preco
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governos-devem-travar-cortes-quando-economia-cresce-abaixo-previsto/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/palavras-decisivas-merkel/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/destruicao-dos-tribunais
http://expresso.sapo.pt/juncker-reconhece-erros-da-troika-e-promete-europa-mais-social=f881218
http://expresso.sapo.pt/pt-quer-prolongar-prazo-do-emprestimo-a-rioforte=f881154
http://expresso.sapo.pt/advogados-protestam-de-toga-frente-ao-parlamento=f881160
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Credores : Taxas da dívida do BES disparam com ameaça de apoio estatal 

 

Observador 

- Angela Merkel poderá não cumprir terceiro mandato até ao fim 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/249419/taxas-da-divida-do-bes-disparam-com-ameaca-de-apoio-estatal
http://observador.pt/2014/07/14/angela-merkel-poedra-nao-cumprir-o-3o-mandato-ate-ao-fim/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas  

Marinha - RESGATE DE CORPO NA PRAIA FORMOSA JUNTO AO ILHÉU 

Marinha - VEÍCULOS AUTÓNOMOS MARÍTIMOS EM DESTAQUE NA VISITA DO MINISTRO DA  

DEFESA AO REP14-ATLÂNTICO 

Força Aérea - Força Aérea resgata vítima 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE  

OPERACIONAL CONJUNTO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - REUNIÃO DOS SARGEANT MAJOR (SGM) DA  

111ª DIVISÃO DE CABUL 

 

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/Resgate-de-corpo-na-Praia-Formosa-junto-ao-Ilheu.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Veiculos-autonomos-maritimos-em-destaque-na-visita-do-Ministro-da-Defesa-ao-REP14-Atlantico0715-7856.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-623-forca-aerea-resgata-vitima
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/699
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/700
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/0715/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



