
Noticias    

Diário de Noticias 

- INQUÉRITO EUROPEU SOBRE 'TROIKA' REVELA : Sócrates diz que Barroso o obrigou a  

mais austeridade 

- Países sob programa estarão "em boa posição" dentro de 5 a 8 anos 

- MINISTRO DAS FINANÇAS DO REINO UNIDO : "Queremos permanecer numa Europa  

reformada ou sair?" 

- Viriato Soromenho Marques - Anjos caídos 

- Manuel Maria Carrilho - O que não mudou mesmo 

- Juros da dívida de Portugal sobem em todos os prazos 

 

Correio da Manhã 

- Salários do Estado com retenções iguais ao privado 

 

Jornal de Noticias 

- Suíça obriga estrangeiros desempregados a regressar 

- Euribor sobe a três, seis, nove e 12 meses 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3634483
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO313047.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3634375&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3634435&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3634430&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3635000&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/salarios-do-estado-com-retencoes-iguais-ao-privado
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3634494
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3635067
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 
- Mais de mil estrangeiros pedem para pagar menos impostos em Portugal 

- Retenção de IRS, ADSE e cortes salariais penalizam funcionários públicos este ano 

- Dívida das empresas públicas sobe 565 milhões de euros após chegada da troika 

- Vitória esmagadora do "sim" no referendo egípcio que reforça poder do Presidente e dos  

militares 

- Almunia não ordenou devolução das ajudas estatais concedidas aos Estaleiros de Viana 

 

Ionline 
- Dívida. Famílias investiram 648 milhões nos novos títulos em apenas dois meses 

- Chefe de gabinete do MAI demite-se após ajuste directo a empresa sua 

- Imbróglio jurídico. Bispo das Forças Armadas impedido de tomar posse 

- Lourenço Xavier de Carvalho. "A continuar assim, corremos o perigo de formar ladrões  

competentes" 

- PSD aplaude Hollande. "Acabou por reconhecer que não tem alternativa" 

- Eduardo Oliveira Silva - A prevalência do dinheiro e a submissão da política 

- António Galamba - Saúde por um fio 

- Fernando Dacosta - Juros, adiar, adiar 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/mais-de-mil-estrangeiros-pedem-para-pagar-menos-impostos-em-portugal-1619255
http://www.publico.pt/economia/noticia/retencao-de-irs-adse-e-cortes-salariais-penalizam-funcionarios-publicos-este-ano-1619845
http://www.publico.pt/economia/noticia/divida-das-empresas-publicas-sobe-565-milhoes-de-euros-apos-chega-da-troika-1619888
http://www.publico.pt/mundo/noticia/vitoria-esmagadora-do-sim-no-referendo-egipcio-1619885
http://www.publico.pt/politica/noticia/almunia-nao-ordenou-devolucao-das-ajudas-estatais-concedidas-aos-estaleiros-de-viana-1619808
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/divida-familias-investiram-648-milhoes-nos-novos-titulos-apenas-dois-meses/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/chefe-gabinete-mai-demite-se-apos-ajuste-directo-empresa-sua/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/imbroglio-juridico-bispo-das-forcas-armadas-impedido-tomar-posse/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lourenco-xavier-carvalho-continuar-assim-corremos-perigo-formar-ladroes-competentes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-aplaude-hollande-acabou-reconhecer-nao-tem-alternativa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/prevalencia-dinheiro-submissao-da-politica/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/saude-fio/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/juros-adiar-adiar
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Henrique Monteiro - A TSU de François Hollande (ou a meia-dose de Gaspar) 

- Daniel Oliveira - O Muro de Berlim dos socialistas 

- Rentabilidade da dívida portuguesa ultrapassa irlandesa e espanhola 

- Sem resgate "Portugal teria saído do euro" 

- Governo não vai privatizar as águas 

 

Diário Económico 

- Reformas pendentes na CGA não escapam a corte de 10% 

-  ‘Troika’ queria a privatização da Caixa 

- Barroso : "União bancária não é ideal mas melhor que nada" 

- Reforma do IRC publicada em Diário da República 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

NADA A ASSINALAR 
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http://expresso.sapo.pt/a-tsu-de-francois-hollande-ou-a-meia-dose-de-gaspar=f850821
http://expresso.sapo.pt/o-muro-de-berlim-dos-socialistas=f850877
http://expresso.sapo.pt/rentabilidade-da-divida-portuguesa-ultrapassa-irlandesa-e-espanhola=f850936
http://expresso.sapo.pt/sem-resgate-portugal-teria-saido-do-euro=f850863
http://expresso.sapo.pt/governo-nao-vai-privatizar-as-aguas=f850817
http://economico.sapo.pt/noticias/reformas-pendentes-na-cga-nao-escapam-a-corte-de-10_185266.html
http://economico.sapo.pt/noticias/troika-queria-a-privatizacao-da-caixa_185239.html
http://economico.sapo.pt/noticias/uniao-bancaria-nao-e-ideal-mas-melhor-que-nada_185288.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reforma-do-irc-publicada-em-diario-da-republica_185282.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - SALVAMENTO DE 8 TRIPULANTES DO VELEIRO “BUCCANEER” 

Marinha - FIGUEIRA DA FOZ – ENTREGA DE EMBARCAÇÕES E CONFERÊNCIA DE APOIO  

OCEANOGRÁFICO À SEGURANÇA MARÍTIMA 

Força Aérea - Força Aérea Portuguesa no exercício multinacional TLP 

Força Aérea - Força Aérea colabora em resgate a 2.000 Km de S. Miguel 

Força Aérea - Aeronave P-3C CUP+ executa missão NATO no Mediterrâneo 

 

 

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/Salvamento-de-8-tripulantes-do-veleiro-BUCCANEER.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Figueira-da-Foz-Entrega-de-embarcacoes-e-Conferencia-de-Apoio-Oceanografico-a-Seguranca-Maritima.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-471-forca-aerea-portuguesa-no-exercicio-multinacional-tlp
http://www.emfa.pt/www/noticia-470-forca-aerea-colabora-em-resgate-a-2-000-km-de-s-miguel
http://www.emfa.pt/www/noticia-472-aeronave-p-3c-cup-executa-missao-nato-no-mediterraneo
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0116/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



