
Noticias    

Diário de Noticias 

- BES : PT e Oi comunicam Memorando de Entendimento 

- IRS : Manutenção da sobretaxa dependerá de decisão política 

- Advogados protestam contra o "encerramento do País" 

- Baptista Bastos - Que fazer com Portugal? 

 

Correio da Manhã 

- Grupo Espírito Santo : Rioforte prepara insolvência 

 

Jornal de Noticias 

- Redução de impostos para termos mais bebés 

 

Público 

- Grandes empresas portuguesas com exposição de 5000 milhões ao GES 

- Um quarto da riqueza de Portugal está nas mãos de 1% da população 

- Pré-escolar e ensino básico continuam a perder alunos 

- Hospitais atendem cada vez mais grávidas com fome 

- Juncker estreia-se na Comissão Europeia com muitas promessas 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4029124&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=4028926
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4028369&page=-
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4028882&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/rioforte-prepara-insolvencia
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4028334&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/grandes-empresas-portuguesas-com-exposicao-de-5000-milhoes-ao-ges-1663057
http://www.publico.pt/economia/noticia/os-1-mais-ricos-ainda-sao-mais-ricos-do-que-se-julgava-1663002
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/preescolar-e-ensino-basico-continuam-a-perder-alunos-1663032
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/hospitais-atendem-cada-vez-mais-gravidas-com-fome-1662870
http://www.publico.pt/mundo/noticia/juncker-diz-que-no-seu-mandato-o-alargamento-da-ue-sera-congelado-1662933
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Dois doentes morrem depois de hospital esgotar plafond para operações 

- GES. Acções dadas como garantia à Caixa desvalorizaram-se 75% este ano 

- Ana Sá Lopes - Não haverá mais bebés. Habituem-se 

 

Expresso 

- Generais a uma só voz. Aviões e submarinos foram comprados porque fazem falta 

- Paula Santos - Sobre a situação do BES : Será que vem aí um novo e mais grave BPN? 

- Alexandre Abreu - Portugal, campeão europeu 

- Eleição dos órgãos metropolitanos demora quase dez meses 

- Pires de Lima reinterpreta dados do INE 

 

Diário Económico 

- PT admite recorrer à justiça para obter reembolso da Rioforte 

- Passos pressionado pelo PPE para escolher comissário de direita 

- Mexicanos interessados na Espírito Santo Saúde 

- Conheça as cinco ideias principais de Juncker para o próximo mandato 

- Banco perde metade do valor em apenas sete sessões 

- Cortes nas pensões renderam 242,5 milhões de euros até Maio 

- Putin propõe integração entre União Euroasiática e a Unasul 
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http://economico.sapo.pt/noticias/pt-admite-recorrer-a-justica-para-obter-reembolso-da-rioforte_197722.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-pressionado-pelo-ppe-para-escolher-comissario-de-direita_197699.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mexicanos-interessados-na-espirito-santo-saude_197705.html
http://economico.sapo.pt/noticias/conheca-as-cinco-ideias-principais-de-juncker-para-o-proximo-mandato_197701.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banco-perde-metade-do-valor-em-apenas-sete-sessoes_197698.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cortes-nas-pensoes-renderam-2425-milhoes-de-euros-ate-maio_197695.html
http://economico.sapo.pt/noticias/putin-propoe-integracao-entre-uniao-euroasiatica-e-a-unasul_197690.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/dois-doentes-morrem-depois-hospital-esgotar-plafond-operacoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ges-aces-dadas-caixa-garantia-desvalorizaram-75-este-ano/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/nao-havera-mais-bebes-habituem-se/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/generais-a-uma-so-voz-avioes-e-submarinos-foram-comprados-porque-fazem-falta=f881348
http://expresso.sapo.pt/sera-que-vem-ai-um-novo-e-mais-grave-bpn=f881391
http://expresso.sapo.pt/portugal-campeao-europeu=f881405
http://expresso.sapo.pt/eleicao-dos-orgaos-metropolitanos-demora-quase-dez-meses=f881351
http://expresso.sapo.pt/pires-de-lima-reinterpreta-dados-do-ine=f881323
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Mercados : Juros da dívida de Portugal descem em todos os prazos 

- Crise : Entrada do Estado leva acionistas do BES a perder tudo 

- Função Pública : Sindicatos reiteram que cortes salariais são inconstitucionais 

 

Observador 

- O próximo aumento de impostos será verde 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Nuno Santa Clara Gomes - "O Lixo e o lixo" 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/249905/juros-da-divida-de-portugal-descem-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/249878/entrada-do-estado-leva-acionistas-do-bes-a-perder-tudo
http://www.noticiasaominuto.com/economia/249748/sindicatos-reiteram-que-cortes-salariais-sao-inconstitucionais
http://observador.pt/opiniao/o-proximo-aumento-de-impostos-sera-verde/
http://www.aofa.pt/rimp/Nuno_Gomes_O_Lixo_e_o_lixo.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Evacuação médica de um pescador a bordo da embarcação "ADRIANO JOSÉ" 

Exército - BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

 

 

 

 

 

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/Evacua%C3%A7%C3%A3o-m%C3%A9dica-de-um-pescador-a-bordo-da-embarca%C3%A7%C3%A3o-Adriano-Jos%C3%A9.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOMINIST%C3%89RIODADEFESANACIONAL.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/0716/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



