
Noticias    

Diário de Noticias 

- Reformados surpreendidos com decisão do TC 

- PSD congratula-se com a decisão do TC 

- Família Espírito Santo perde direitos de voto 

- PCP quer intervenção do poder político para limitar danos 

- BES apresenta prejuízos de 3,6 mil milhões de euros no primeiro semestre 

 

Correio da Manhã 

- Banco de Portugal investiga crimes no BES 

- BES com prejuízo de 3577 milhões 

 

Jornal de Noticias 

- Daniel Deusdado - Pirataria, crime, "Madoff" e "BPN" no caso GES/BES 

- Banco de Portugal admite consequências criminais no BES 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4056492&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4055768&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4056014&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4056495&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Mercados/Banca/interior.aspx?content_id=4055692
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/banco-de-portugal-investiga-crimes-no-bes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/bes-com-prejuizo-de-3577-milhoes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4055842&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4055971
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- BES anuncia aumento de capital após prejuízos recorde de 3,6 mil milhões 

- Acções do BES regressam à negociação a perder mais de 45% abaixo de 20 cêntimos 

- Carácter “excepcional” da CES evita chumbo do Tribunal Constitucional 

- Maioria dos juízes do PS votou pelo Governo 

- Rússia minimiza sanções da UE e dos EUA e já começou a contra-atacar 

- José Vítor Malheiros - Como roubar e sair impune: roube muito e use gravata 

- O dia na comissão de inquérito começou com um “incidente” e terminou com uma querela  

sobre “o pai dos submarinos” 

- Crato diz que avaliação às unidades de investigação continuará como está 

 

Ionline 

- Heliportugal contratou funcionários só por seis dias 

- Desactivação de uma das duas pistas do Aeroporto de Lisboa em estudo 

- EMA assina contratos até Dezembro, mas fecha portas em Outubro 

- Eduardo Oliveira Silva - As crianças são sempre inocentes 

 

Expresso 

- HECATOMBE DO BES EM BOLSA 

- Tribunal Constitucional deixa passar CES e ADSE 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/tribunal-constitucional-valida-aumento-da-ces-e-da-contribuicao-para-a-adse-1664889?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/maioria-dos-juizes-do-ps-votou-pelo-governo-1664902
http://www.publico.pt/mundo/noticia/russia-acusa-eua-de-vistas-curtas-e-ue-de-ter-politica-ditada-por-washington-1664879?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/como-roubar-e-sair-impune-roube-muito-e-use-gravata-1664854?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/um-copo-partido-e-uma-demissao-em-directo-na-comissao-parlamentar-de-inquerito-aos-equipamentos-militares-1664804
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/crato-diz-que-avaliacao-as-unidades-de-investigacao-continuar-como-esta-1664877
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/heliportugal-contratou-funcionarios-so-seis-dias
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/desactivacao-uma-das-duas-pistas-aeroporto-lisboa-estudo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ema-assina-contratos-dezembro-fecha-portas-outubro
http://www.ionline.pt/iopiniao/criancas-sao-sempre-inocentes/pag/-1
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http://expresso.sapo.pt/tribunal-constitucional-deixa-passar-ces-e-adse=f883885
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico  

- Juros da dívida sobem arrastados pelo colapso do BES 

- BES : Clientes lesados avançam com Associação 

- Moscovo ameaça subir preços da energia 

- Os desafios na privatização da EGF 

- Helena Cristina Coelho – O Verão de todas as suspeitas 

- Corte nas horas extra deve chegar a tempo de vigorar em Agosto 

 

Notícias ao Minuto 

- UGT considera reforma do IRS "globalmente positiva" 

- Carlos Silva : "Sempre houve grande respeito entre Salgado e os trabalhadores" 

- Assembleia : Cortes salariais e contribuição de sustentabilidade seguem para promulgação 

- Diploma : Funcionários do Estado admitidos após 2009 já podem ser despedidos 

- Justiça : Tribunais perdem dez vezes mais tempo com crimes de corrupção 

- Sindicatos : Sistemas de saúde da PSP e GNR são "muito caros" 

 

Observador 

- Três juízes mudaram de opinião, os novos dividiram-se 

- Acórdão sobre a CES dá esperança ao Governo na Contribuição de Sustentabilidade 

- Seguro liga Costa a “interesses e favores” 
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31-07-2014 

 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas  

Marinha - NRP SAGRES VISITA PORTIMÃO 

Marinha - PATRULHA OCEÂNICO VIANA DO CASTELO EM MISSÃO DE FISCALIZAÇÃO NO  

CANADÁ 

 

 

 

 

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/NRP-Sagres-visita-Portimao.aspx
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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
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http://www.meteo.pt/pt/
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