
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portas na comissão de inquérito aos submarinos e Pandur 

- Paulo Pereira de Almeida - Mais um cargo inútil... 

- PGR abriu vários inquéritos ligados à crise no BES 

 

Jornal de Noticias 

- Comissão do IRS propõe que parte do salário seja pago em "vales escola" 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Os novos intérpretes do "reviralho"... 

 

Público 

- Governo quer permitir que empresas privadas passem multas de estacionamento 

 - “Não é possível, realisticamente, aumentar salários na função pública” 

- Segurança Social perde 23 milhões com desvalorização das acções da PT 

- Gustavo Cardoso - Xeque à Banca 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4033921&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4033407&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4034097
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4034267&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4033600&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-quer-permtir-que-empresas-privadas-passem-multas-de-estacionamento-1663349
http://www.publico.pt/economia/noticia/nao-e-possivel-realisticamente-aumentar-salarios-na-funcao-publica-1663356
http://www.publico.pt/economia/noticia/seguranca-social-perde-23-milhoes-com-a-pt-1663347
http://www.publico.pt/economia/noticia/xeque-a-banca-1663389?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Ministra das Finanças avisa que metas do défice ainda são "substancialmente exigentes" 

- Ordem pede a médicos para informarem doentes sobre a deterioração do SNS 

- Fundação Champalimaud recusa abordagem para comprar Espírito Santo Saúde 

- Professores. Avaliação leva a boicotes e protestos 

- Luís Rosa - BES. A justiça tem de agir rapidamente 

- José Diogo Madeira – Dívidas 

 

Expresso 

- Conheça as principais propostas de revisão do IRS 

 

Diário Económico 

- As agências voltaram para mal dos nossos pecados 

- "Reforma do IRS é o terceiro pilar para um sistema fiscal mais justo" 

- Chefias públicas com regras salariais das empresas 

- IRS mais perto de destronar o IVA como imposto que mais rende ao Estado 

- Intervenção pública no BES “só em último recurso” 
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http://economico.sapo.pt/noticias/as-agencias-voltaram-para-mal-dos-nossos-pecados_197899.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reforma-do-irs-e-o-terceiro-pilar-para-um-sistema-fiscal-mais-justo_197917.html
http://economico.sapo.pt/noticias/chefias-publicas-com-regras-salariais-das-empresas_197898.html
http://economico.sapo.pt/noticias/irs-mais-perto-de-destronar-o-iva-como-imposto-que-mais-rende-ao-estado_197892.html
http://economico.sapo.pt/noticias/intervencao-publica-no-bes-so-em-ultimo-recurso_197883.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ministra-das-financas-avisa-metas-defice-ainda-sao-substancialmente-exigentes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ordem-pede-medicos-informarem-doentes-sobre-deterioracao-sns
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fundacao-champalimaud-recusa-abordagem-comprar-espirito-santo-saude
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/professores-avaliacao-leva-boicotes-protestos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/bes-justica-tem-agir-rapidamente/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/dividas
http://expresso.sapo.pt/conheca-as-principais-propostas-de-revisao-do-irs=f881883
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- IRS : Ministra das Finanças recusa que existam dois discursos no Governo 

- Banco de Portugal : Juros em Portugal sobem em todos os prazos 

 

Observador 

- No Alentejo, na fronteira da servidão 

- Dez anos depois, Portas vai a exame no inquérito sobre os submarinos 

- 1.028 pessoas desistiram da ADSE desde janeiro 

- Começa hoje a 16ª edição do FMM 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/251186/ministra-das-financas-recusa-que-existam-dois-discursos-no-governo
http://www.noticiasaominuto.com/economia/251083/juros-em-portugal-sobem-em-todos-os-prazos
http://observador.pt/especiais/trabalhadores-agricolas-em-odemira/
http://observador.pt/2014/07/18/portas-responde-pela-primeira-vez-inquerito-sobre-os-submarinos/
http://observador.pt/2014/07/18/1028-pessoas-desistiram-da-adse-desde-janeiro/
http://observador.pt/2014/07/18/comeca-hoje-16a-edicao-fmm/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - PASSAGEM DE TESTEMUNHO DA MARINHA E AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL  

NO SUL 

Marinha - VELEIRO BLAUS VII FAZ ESCALA PELA PRIMEIRA VEZ NO PORTO DA PÓVOA DO  

VARZIM 

 

 

 

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/Passagem-de-testemunho-da-Marinha-e-Autoridade-Maritima-Nacional-no-Sul.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Veleiro-Blaus-VII-faz-escala-pela-primeira-vez-no-Porto-da-Povoa-do-Varzim.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/0718/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



