
Noticias    

Diário de Noticias 

- IRS pode aumentar para 70% dos contribuintes 

- Baptista Bastos - A sinistra relação das coisas 

- Adriano Moreira - A CPLP e o futuro 

 

Correio da Manhã 

- Nuno Crato: Docentes impedidos de realizar prova "não serão prejudicados" 

- Taxas Euribor sobem em todos os prazos 

 

Jornal de Noticias 

- Empresa detida pelo governo madeirense ganha concurso público do próprio governo 

 

Público 

- Navio polivalente entra no radar do inquérito aos programas militares 

- Governo vai enviar carta a Cavaco sobre fiscalização preventiva 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=4041762
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4041731&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4039597&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/nuno-crato-docentes-impedidos-de-realizar-prova-nao-serao-prejudicados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/taxas-euribor-sobem-em-todos-os-prazos105336657
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4042234&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/exministro-da-defesa-defende-prioridade-de-navio-logistico-sobre-submarinos-1663831
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-vai-enviar-carta-ao-presidente-a-pedir-fiscalizacao-preventiva-de-diplomas-1663835
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- António Costa e Rui Rio defendem acordo de regime a 10 anos 

- Portugal é o país da Europa com mais emigrantes 

- Santana antecipa-se a Marcelo e Rio e assume que está na corrida 

- Exame de professores. Três em cada 10 falharam a prova para poder dar aulas 

- Dívida portuguesa continua a distanciar-se da média da Europa 

- Eduardo Oliveira Silva - O mito da gestão privada 

 

Expresso 

- Maria Luís Albuquerque falada para comissária 

- Gaza : Os combates não cessam, a tragédia avança, a esperança não vem 

- Alexandre Abreu - A queda do império 

 

Diário Económico 

- Ricardo Arroja – A procrastinação 

- João Cardoso Rosas - Poderes sem escrutínio 
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http://economico.sapo.pt/noticias/a-procrastinacao_198204.html
http://economico.sapo.pt/noticias/poderes-sem-escrutinio_198200.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-costa-rui-rio-defendem-acordo-regime-10-anos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portugal-pais-da-europa-mais-emigrantes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/santana-antecipa-se-marcelo-rio-assume-esta-na-corrida/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/exame-professores-tres-cada-10-falharam-prova-poder-dar-aulas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/divida-portuguesa-continua-distanciar-se-da-media-da-europa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/mito-da-gestao-privada/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-albuquerque-falada-para-comissaria=f882606
http://expresso.sapo.pt/os-combates-nao-cessam-a-tragedia-avanca-a-esperanca-nao-vem=f882478
http://expresso.sapo.pt/a-queda-do-imperio=f882640
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Reforma : Mais 46 euros de IRS para 70% dos contribuintes 

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

- Conselho de Estado : Mais vozes pedem legislativas antes do verão de 2015 

 

Observador 

- PSD recusa eleições mais cedo. Se quiser, Cavaco terá de dissolver a AR 

- Famílias sem filhos vão pagar mais de IRS mesmo no cenário mais vantajoso 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/253279/mais-46-euros-de-irs-para-70-dos-contribuintes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/253268/juros-da-divida-de-portugal-a-subir-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.com/politica/253265/mais-vozes-pedem-legislativas-antes-do-verao-de-2015
http://observador.pt/2014/07/22/psd-recusa-eleicoes-mais-cedo-se-quiser-cavaco-tera-de-dissolver-ar/
http://observador.pt/2014/07/22/familias-sem-filhos-vao-pagar-mais-de-irs-mesmo-cenario-mais-vantajoso/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA E ZOOMARINE DEVOLVEM AO OCEANO TARTARUGA-VERDE 

Força Aérea - Esquadra 601 em contexto de exercício 

 

 

 

 

 

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/Marinha-e-Zoomarine-devolvem-ao-oceano-tartaruga-verde.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-628-esquadra-601-em-contexto-de-exercicio
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/0723/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



