
Noticias    

Diário de Noticias 

- SEGURO ACUSA : Governo "mascara" números da execução orçamental 

- ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA : Passos Coelho em debate duplo no parlamento 

- TURQUIA/ANCARA : Gás e canhões de água dispersaram 2 mil manifestantes 

- A almoçarada 

- No mesmo barco 

 

Correio da Manhã  

- Governo quer aumentar as rescisões 

- IRS engorda receita fiscal 

- Parlamento: Comissão de Inquérito aos Swap tóxicos : Finanças pedem auditoria 

- Acordo acaba com greve a avaliações 

- 5 axiomas e 1 corolário 

- Sines à deriva 

- A fatura da banca 

 

Jornal de Noticias 

- Torneira comunitária aberta para restaurar os Clérigos 

- Bancos portugueses também estão a negociar com o Estado 

- Questionada nomeação para a CGD de gestor que saiu do banco com indemnização  

milionária 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3290292&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3290550&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3290447&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3290255&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3290259&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-quer-aumentar-as-rescisoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/irs-engorda-receita-fiscal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/financas-pedem-auditoria
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/acordo-acaba-com-greve-a-avaliacoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/francisco-vieira-sousa/5-axiomas-e-1-corolario004222353
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/eduardo-cabrita/sines-a-deriva
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/armando-e-pereira/a-fatura-da-banca
http://www.jn.pt/125Anos/default.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=3290170
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3290136
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3289298&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Gaspar prevê défice “acima dos 10%” no primeiro trimestre 

- Um em cada quatro portugueses com vontade de emigrar 

- Deco lança petição online para pôr fim a comissões das contas à ordem 

- Accionistas do Banif aprovam reforço do capital até 450 milhões 

 

Ionline 

- Grande maioria dos órgãos do Estado não presta contas 

- Grande adesão à greve geral será grande derrota para o governo 

- Défice sobe 13% apesar do enorme aumento de impostos 

- Contas à ordem. Despesas de manutenção aumentaram mais 40% desde a crise 

- Provedor avisa PS e PSD que não tem a "paciência" do antecessor 

- Portugueses continuam a ter os níveis de instrução mais baixos 

- "Não há nenhum plano B" para taxar subsídio de férias em Novembro 

- Contas à moda da troika e não só 

- A camuflagem 

- Crises passageiras 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/gaspar-preve-defice-acima-dos-10-no-primeiro-trimestre-1598347
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/um-em-cada-quatro-portugueses-com-vontade-de-emigrar-1598372
http://www.publico.pt/economia/noticia/deco-lanca-peticao-online-para-por-fim-a-comissoes-das-contas-a-ordem-1598379
http://www.publico.pt/economia/noticia/accionistas-do-banif-aprovam-reforco-do-capital-ate-450-milhoes-1598319
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/grande-maioria-dos-orgaos-estado-nao-presta-contas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/grande-adesao-greve-geral-sera-grande-derrota-governo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/defice-sobe-13-apesar-enorme-aumento-impostos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/contas-ordem-despesas-manutencao-aumentaram-mais-40-crise
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/provedor-avisa-ps-psd-nao-tem-paciencia-antecessor
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portugueses-continuam-ter-os-niveis-instrucao-mais-baixos
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/nao-ha-nenhum-plano-b-taxar-subsidio-ferias-novembro
http://www.ionline.pt/iOpiniao/contas-moda-da-troika-nao-so
http://www.ionline.pt/iOpiniao/camuflagem
http://www.ionline.pt/iOpiniao/crises-passageiras
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Ministro da Educação diz que acordo podia ter ocorrido há mais tempo 

- Vitória dos professores: um exemplo para a greve de amanhã 

- CGTP e UGT reafirmam não haver condições para o diálogo social 

- Bruxelas volta a premiar trabalho de Ana Gomes 

- O colapso de Itália será o golpe de misericórdia na austeridade, diz economista grego 

- Somos 10,6 milhões, com dois milhões de idosos 

- BCE não vai copiar a Reserva Federal 

 

Destak 

- Ministros da Agricultura da UE acordam posição para última negociação sobre PAC 

 

Revista da Armada 

- Vice-Almirante Victor Lopo Cajarabille - "Os Equívocos da Condição Militar"  
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http://expresso.sapo.pt/ministro-da-educacao-diz-que-acordo-podia-ter-ocorrido-ha-mais-tempo=f816260
http://expresso.sapo.pt/vitoria-dos-professores-um-exemplo-para-a-greve-de-amanha=f816212
http://expresso.sapo.pt/cgtp-e-ugt-reafirmam-nao-haver-condicoes-para-o-dialogo-social=f816287
http://expresso.sapo.pt/bruxelas-volta-a-premiar-trabalho-de-ana-gomes=f816349
http://expresso.sapo.pt/o-colapso-de-italia-sera-o-golpe-de-misericordia-na-austeridade-diz-economista-grego=f816289
http://expresso.sapo.pt/somos-106-milhoes-com-dois-milhoes-de-idosos=f816187
http://expresso.sapo.pt/bce-nao-vai-copiar-a-reserva-federal=f816162
http://www.destak.pt/artigo/167761-ministros-da-agricultura-da-ue-acordam-posicao-para-ultima-negociacao-sobre-pac
http://www.aofa.pt/artigos/VALM_Cajarabille_Equivocos_Condicao_Militar.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Resgate de Seis Tripulantes da Embarcação de pesca “Cambola” 

 

 

 

 

 

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/Resgate-de-seis-tripulantes-da-embarcacao-de-pesca-Cambola.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
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http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0626/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



