
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ricardo Salgado vai ser ouvido como arguido no caso Monte Branco 

- Manuel Maria Carrilho - Ilusões do ilimitado 

- Viriato Soromenho Marques - O estado judeu 

 

Correio da Manhã 

- Ricardo Salgado foi detido 

- BES: Carlos Tavares admite preocupação com estabilidade do banco 

 

Jornal de Noticias 

- ONU critica políticas de austeridade que aumentaram a pobreza 

- Daniel Deusdado - Do 11 de Setembro aos dias do BES:a pátria ardeu 

 

Público 

- ONU teme que desinvestimento público faça Portugal regredir no Índice de  

Desenvolvimento Humano 

- Impugnar ou não a avaliação aos centros de investigação, eis a questão 

- Manuel Loff - Gaza, o cinismo e os mortos 

- Défice no primeiro semestre foi maior do que no ano passado 
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http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4044428&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4043843&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4043860&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ricardo-salgado-foi-detido
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/bes-carlos-tavares-admite-preocupacao-com-estabilidade-do-banco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4044532&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4043942&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-mantem-posicao-em-indice-da-onu-mas-e-feito-alerta-sobre-desinvestimento-publico-1664049
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/impugnar-ou-nao-a-avaliacao-aos-centros-de-investigacao-eis-a-questao-1664026?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/gaza-o-cinismo-e-os-mortos-1663994
http://www.publico.pt/economia/noticia/defice-no-primeiro-semestre-foi-maior-do-que-no-ano-passado-1663987


Público (cont.) 

- BPI com prejuízos semestrais de 106 milhões de euros 

- Funcionários da CGD acusados de manipularem o mercado para valorizar e desvalorizar  

acções 

 

Ionline 

- CMVM. Papel comercial do GES foi vendido com base em informação não verdadeira 

- Ana Drago e ex-bloquistas vão concorrer às legislativas 

- Gaza. ONU abre inquérito a Israel por suspeita de crimes de guerra 

- Défice. A culpa não é da Constituição, é da insustentável leveza dos juros 

- BPN. Parvalorem teve prejuízos de 556 milhões em 2013 

- Ana Sá Lopes - PS: campanha para o troféu sexy platina 

- Jorge Bateira - Ou a finança ou o povo 

- Fernando Dacosta - Privatizar Belém 

 

Expresso 

- Caso Monte Branco : Salgado já está a ser ouvido pelo juiz e fez-se acompanhar de dois  

advogados 

- Quem tirou o poder a Ricardo Salgado? 

- Saiba quem são os intervenientes do caso Monte Branco
- Presidente da CMVM : Responsabilidade dos auditores no caso GES "vão ser apuradas" 

- Gaza : Os números da tragédia: pelo menos 742 mortos, 119 mil desalojados 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/bpi-com-prejuizos-semestrais-de-106-milhoes-de-euros-enda-de-divida-publica-gera-prejuizo-ao-b-1663995
http://www.publico.pt/economia/noticia/quadros-da-caixagest-e-da-caixa-bi-acusados-de-crime-de-manipulacao-do-mercado-1663938
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/cmvm-papel-comercial-ges-foi-vendido-base-informacao-nao-verdadeira/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ana-drago-ex-bloquistas-vao-concorrer-legislativas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/gaza-onu-abre-inquerito-israel-suspeita-crimes-guerra/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/defice-culpa-nao-da-constituicao-da-insustentavel-leveza-dos-juros/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bpn-parvalorem-teve-prejuizos-556-milhoes-2013
http://www.ionline.pt/iopiniao/ps-campanha-trofeu-sexy-platina/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/ou-financa-ou-povo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/privatizar-belem
http://expresso.sapo.pt/salgado-ja-esta-a-ser-ouvido-pelo-juiz-e-fez-se-acompanhar-de-dois-advogados=f882883
http://expresso.sapo.pt/quem-tirou-o-poder-a-ricardo-salgado=f882888
http://expresso.sapo.pt/saiba-quem-sao-os-intervenientes-do-caso-monte-branco=f882876
http://expresso.sapo.pt/responsabilidade-dos-auditores-no-caso-ges-vao-ser-apuradas=f882890
http://expresso.sapo.pt/os-numeros-da-tragedia-pelo-menos-742-mortos-119-mil-desalojados=f882899
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- "Poderosos conseguem atrasar a Justiça em Portugal" 

- Um Orçamento do Estado já armadilhado 

- CMVM investiga transacções suspeitas com acções do BES e da PT 

- CMVM detectou indícios de crimes no GES 

- GES: CMVM espera que clientes "que não procuravam risco" possam recuperar 
investimentos 

- Monte Branco: Um processo com origem no caso BPN 

- As dores de cabeça de Maria Luís 

 

Notícias ao Minuto 

- Marques Guedes : "Governo não discute cenário de antecipação de legislativas" 

- CDU : Programa de rescisões nas autarquias causa "ainda mais desemprego" 

- Processo : Monte Branco permitiu lavagem de quase 100 milhões 

- Carlos Tavares : Há "informação relevante" sobre o BES que ainda não é pública 

- IRS : 'Rendimento' passa a 'mais-valia' e contribuintes pagam menos 

- TC : Estado devolve em agosto cortes nas pensões de viúvos 

 

Observador 

- CPLP: Jornal de Angola critica Portugal pela segunda vez em três dias 
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http://economico.sapo.pt/noticias/poderosos-conseguem-atrasar-a-justica-em-portugal_198357.html
http://economico.sapo.pt/noticias/um-orcamento-do-estado-ja-armadilhado_198318.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cmvm-investiga-transaccoes-suspeitas-com-accoes-do-bes-e-da-pt_198355.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cmvm-detectou-indicios-de-crimes-no-ges_198343.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ges-cmvm-espera-que-clientes-que-nao-procuravam-risco-possam-recuperar-investimentos_198342.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ges-cmvm-espera-que-clientes-que-nao-procuravam-risco-possam-recuperar-investimentos_198342.html
http://economico.sapo.pt/noticias/monte-branco-um-processo-com-origem-no-caso-bpn_198340.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-dores-de-cabeca-de-maria-luis_198326.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/253990/governo-nao-discute-cenario-de-antecipacao-de-legislativas
http://www.noticiasaominuto.com/politica/253977/programa-de-rescisoes-nas-autarquias-causa-ainda-mais-desemprego
http://www.noticiasaominuto.com/economia/253925/monte-branco-permitiu-lavagem-de-quase-100-milhoes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/253949/ha-informacao-relevante-sobre-o-bes-que-ainda-nao-e-publica
http://www.noticiasaominuto.com/economia/253896/rendimento-passa-a-mais-valia-e-contribuintes-pagam-menos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/253880/estado-devolve-em-agosto-cortes-nas-pensoes-de-viuvos
http://observador.pt/2014/07/24/cplp-jornal-de-angola-critica-portugal-pela-segunda-vez-em-tres-dias/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Vargas Cardoso – “Último desejo:  Que Aguiar-Branco deposite as minhas cinzas  

em Angola” 
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http://www.aofa.pt/rimp/Vargas_Cardoso_expresso.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - DIA DO REGIMENTO DE CAVALARIA Nº 6  

Força Aérea – Dia da Base aberta nas Lajes - Açores 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS  

FORÇAS ARMADAS ENCERRA CONFERÊNCIA DEDICADA A NELSON MANDELA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - BANDEIRA NACIONAL NOS CHAMPS ELYSÉES 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS  

ARMADAS REÚNE NO REDUTO GOMES FREIRE  

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/DIADOREGIMENTODECAVALARIAN%C2%BA6.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/subPagina-centenario-001.005.007.003.002-base-aerea-n-4-lajes-03-de-agosto
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/706
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/707
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/708
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/0724/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



