
Noticias    

Diário de Noticias 

- 90% dos professores sente que profissão é desvalorizada 

 

Correio da Manhã 

- 120 mil recebem subsídio no salário-base (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Miguel Cadilhe - O sistema bancário e os voos de Ícaro 

 

Público 

- Extrema-direita fica à margem no novo Parlamento Europeu 

- Portugueses nos Campos de Concentração - Os campos por onde passaram portugueses 

 - “Os cortes serviram para evitar o colapso do sistema de saúde português” 

- Portugal é o quinto país da UE onde se trabalha mais horas por semana 

- Receita e despesa do Estado abrandam, mas continuam acima do previsto 

- O Festival ao Largo presta tributo ao coro do São Carlos e a Elisabete Matos 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3990457
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3989992&opiniao=Miguel%20Cadilhe
http://www.publico.pt/mundo/noticia/extremadireita-fica-a-margem-no-novo-parlamento-europeu-1660346?page=-1
http://publico.pt/revista2/portugueses-nos-campos-de-concentracao/os-campos-nazis
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sem-os-cortes-e-provavel-que-todo-o-sistema-de-saude-portugues-tivesse-colapsado-1660341?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-e-o-quinto-pais-da-ue-onde-se-trabalha-mais-horas-por-semana-1660311
http://www.publico.pt/economia/noticia/receita-e-despesa-abrandam-mas-continuam-acima-do-previsto-1660332
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-festival-ao-largo-presta-tributo-ao-coro-do-sao-carlos-e-a-elisabete-matos-1660319
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Ministro da Defesa vai encerrar holding estatal Empordef 

- Líderes europeus deverão nomear Juncker para suceder a Durão Barroso na Comissão 

- Custos com pessoal caíram mais de 200 milhões até ao chumbo do Constitucional 

- Carlos Moreno - Pare, escute e olhe 

 

Expresso 

- Obras no Hospital das Forças Armadas vão custar 22,4 milhões e duram até 2016 

- Paula Santos - Ainda sobre os subsídios de férias e de Natal 

- Alexandre Abreu - Todos no mesmo barco 

- Se vai de férias para o Algarve, não adoeça 

- Passos, uma vez mais, não exclui aumento de impostos 

 

Diário Económico 

- Japoneses entram em Portugal à espera de vaga de privatizações na água 

- Bruxelas multa Estado em milhões por processo de escolha da PT 

- Carlos Costa diz que intervenções na economia são "feitas ao acaso" 

- Seguro diz que não teria assinado o memorando da troika em 2011 
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http://economico.sapo.pt/noticias/japoneses-entram-em-portugal-a-espera-de-vaga-de-privatizacoes-na-agua_196255.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-multa-estado-em-milhoes-por-processo-de-escolha-da-pt_196260.html
http://economico.sapo.pt/noticias/carlos-costa-diz-que-intervencoes-na-economia-sao-feitas-ao-acaso_196259.html
http://economico.sapo.pt/noticias/seguro-diz-que-nao-teria-assinado-o-memorando-da-troika-em-2011_196252.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministro-da-defesa-vai-encerrar-holding-estatal-empordef
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/lideres-europeus-deverao-nomear-juncker-suceder-durao-barroso-na-comissao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/custos-pessoal-cairam-mais-200-milhoes-ao-chumbo-constitucional/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/pare-escute-olhe-1/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/obras-no-hospital-das-forcas-armadas-vao-custar-224-milhoes-e-duram-ate-2016=f877627
http://expresso.sapo.pt/ainda-sobre-os-subsidios-de-ferias-e-de-natal=f877637
http://expresso.sapo.pt/todos-no-mesmo-barco=f877623
http://expresso.sapo.pt/se-vai-de-ferias-para-o-algarve-nao-adoeca=f877559
http://expresso.sapo.pt/passos-uma-vez-mais-nao-exclui-aumento-de-impostos=f877585
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Aguiar-Branco : Ministro diz que evacuações médicas nos Açores são competência regional 

- Encerramento : Câmaras não têm como pagar transporte e refeições de alunos 

 

Observador 

- Aguiar-Branco atira culpas para Governo Regional 

- Passos admite mais impostos se TC chumbar cortes na despesa 

 

Diário de Coimbra 

- F16 nos céus de Monte Real há 20 anos (*) 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

-  Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/06/25/morte-nos-acores-aguiar-branco-diz-que-responsabilidade-e-governo-regional/
http://www.noticiasaominuto.com/pais/239596/ministro-diz-que-evacuacoes-medicas-nos-acores-sao-competencia-regional
http://www.noticiasaominuto.com/pais/239559/camaras-nao-tem-como-pagar-transporte-e-refeicoes-de-alunos
http://observador.pt/2014/06/24/passos-admite-mais-impostos-se-tc-chumbar-cortes-na-despesa/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

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 

25-06-2014 

 

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/0625/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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