
Noticias    

Diário de Noticias 

- DIREÇÃO-GERAL DO ORÇAMENTO : Execução orçamental até maio é hoje conhecida 

- Adriano Moreira - O unilateralismo 

- Pedro Tadeu - Os juízes que vivem no passado 

- Mário Soares - A nossa vizinha Espanha 

 

Correio da Manhã 

- Passos pede iniciativas contra desemprego "insuportavelmente elevado" 

- Ministro confrontado com saídas (*) 

 

Público 

- Fisco reconhece erros e desbloqueia concurso para mil novos inspectores 

- José Vítor Malheiros - A urgência da justiça 

- Trabalhadores menos qualificados têm cada vez mais dificuldade em arranjar emprego 

 

Ionline 

- Temos a 2.ª taxa mais alta de contratos a prazo involuntários 

- Estado poupa mais com aposentados do que com rescisões e requalificação 

- Nuno Ramos de Almeida - Portugal enforcado 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3988117&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3987749&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3987851&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3987757&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/passos-pede-iniciativas-contra-desemprego-insuportavelmente-elevado
http://www.publico.pt/economia/noticia/fisco-reconhece-erros-e-de-desbloqueia-concurso-para-1000-novos-inspectores-1660238?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-urgencia-da-justica-1660180?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/trabalhadores-menos-qualificados-enfrentam-cada-vez-mais-dificuldade-em-arranjar-emprego-mesmo-nas-funcoes-mais-basicas-1660239
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/temos-2-taxa-mais-alta-contratos-prazo-involuntarios/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estado-poupa-mais-aposentados-rescisoes-requalificacao
http://www.ionline.pt/iopiniao/portugal-enforcado/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Área ardida desde janeiro é superior à do ano passado 

- Paulo Barradas - Como vender políticos? 

 

Diário Económico 

- Sacyr terá vendido negócio da água em Portugal a japoneses por 72 milhões de euros 

- Taxa implícita no crédito à habitação sobe pelo nono mês consecutivo 

- Bruxelas “preocupada” com descida de impostos em Espanha 

 

Notícias ao Minuto 

- Isabel Moreira - Cavaco: o "cúmplice" na aprovação de inconstitucionalidades 

- Impostos - Fisco vê número de devedores aumentar 22% 

 

Observador 

- Falta de pilotos já põe em causa busca e salvamento 

- Extinção e integração de suplementos salariais vai concretizar-se por portaria 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

-  Coronel Andrade da Silva - PORTUGAL LIVRE EXISTE ONDE, COMO??????? TANTO  

ASSOMBRAMENTO!..... 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/sacyr-tera-vendido-negocio-da-agua-em-portugal-a-japoneses-por-72-milhoes-de-euros_196162.html
http://economico.sapo.pt/noticias/taxa-implicita-no-credito-a-habitacao-sobe-pelo-nono-mes-consecutivo_196168.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-preocupada-com-descida-de-impostos-em-espanha_196122.html
http://expresso.sapo.pt/area-ardida-desde-janeiro-e-superior-a-do-ano-passado=f877359
http://expresso.sapo.pt/como-vender-politicos=f877335
http://www.noticiasaominuto.com/politica/238964/cavaco-o-cumplice-na-aprovacao-de-inconstitucionalidades
http://www.noticiasaominuto.com/economia/238943/fisco-ve-numero-de-devedores-aumentar-22
http://observador.pt/reportagem/porque-e-que-saem-os-pilotos-da-forca-aerea/
http://observador.pt/2014/06/23/extincao-e-integracao-de-suplementos-salariais-vai-concretizar-se-por-portaria/
http://www.aofa.pt/artigos/Andrade_da_Silva_Portugal_Livre_Existe_Onde.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA "VERÃO DE CAMPEÃO" - VILA NOVA DE GAIA 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – OFERTA DE TRÊS EBOOKS 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - Militares portugueses em serviço na região de  

Hampton Roads (EUA) celebram o Dia de Portugal 

 

 

 

 

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 

24-06-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Apresentacao-da-campanha-Verao-de-Campeao-Vila-Nova-de-Gaia.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93OFERTADETR%C3%8ASEBOOKS.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/687
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/0624/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 




