
Noticias    

Diário de Noticias 

- IMI já rendeu mais 72 milhões do que em 2013 

- PSD/Madeira propõe extinção do Tribunal Constitucional 

- PSD nacional recusa revisão constitucional 

 

Correio da Manhã 

- 'Offshores' também serviram para pagar a administradores do BPP 

 

Jornal de Noticias 

- António José Seguro acusa PSD de querer "extinguir" a Constituição da República 

 

Público 

- CDS teme que Portas saia e não renove coligação com Passos 

-Bruxelas teme que Cameron lance “bomba atómica” contra Juncker 

- Manuel Loff - A guerra no ADN da civilização 

- Soares dos Santos admite transferência da Jerónimo Martins para Genebra 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Fisco/interior.aspx?content_id=3989521
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3991801
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3992917
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/offshores-tambem-serviram-para-pagar-a-administradores-do-bpp
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3992865&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/cds-teme-que-portas-saia-e-nao-renove-coligacao-com-passos-1660448
http://www.publico.pt/mundo/noticia/bruxelas-teme-que-cameron-lance-bomba-atomica-contra-juncker-1660424?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-guerra-no-adn-da-civilizacao-1660445?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/soares-dos-santos-admite-transferencia-da-jeronimo-martins-para-genebra-1660551
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Octávio Teixeira diz que caso BES “é um filme que já vimos” e critica propostas de sucessão 

- Eduardo Oliveira Silva - Sinais de pobreza 

- As esquerdas e o PS pós-directas 

 

Expresso 

- Morte nos Açores agita comissão de Defesa 

 

Diário Económico 

- Defesa extingue Empordef e estuda futuro do Alfeite 

- Chumbo do Constitucional ao corte de salários divulgado em Diário da República 

- Autarquias vão recorrer a tribunal para travar o fecho de escolas 

- Parlamento aprova em dois dias novo corte salarial na Função Pública 

 

Notícias ao Minuto 

- PCP : PSD-Madeira é "lebre de corrida" para revisão constitucional 

- Empordef : Autarca acusa Defesa de pôr em causa asfalteiros 
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http://economico.sapo.pt/noticias/defesa-extingue-empordef-e-estuda-futuro-do-alfeite_196294.html
http://economico.sapo.pt/noticias/chumbo-do-constitucional-ao-corte-de-salarios-divulgado-em-diario-da-republica_196343.html
http://economico.sapo.pt/noticias/autarquias-vao-recorrer-a-tribunal-para-travar-o-fecho-de-escolas_196334.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parlamento-aprova-em-dois-dias-novo-corte-salarial-na-funcao-publica_196304.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/octavio-teixeira-diz-caso-bes-filme-ja-vimos-critica-propostas-sucessao/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sinais-pobreza/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/esquerdas-ps-pos-directas/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/morte-nos-acores-agita-comissao-de-defesa=f877680
http://www.noticiasaominuto.com/politica/240231/psd-madeira-e-lebre-de-corrida-para-revisao-constitucional
http://www.noticiasaominuto.com/pais/240221/autarca-acusa-defesa-de-por-em-causa-asfalteiros
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Rui Rio, primeiro-ministro? “É o destino que vai dizer” 

- Saíram 275 pilotos da Força Aérea desde 2000 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

-  Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/06/25/rui-rio-primeiro-ministro-e-o-destino-que-vai-dizer/
http://observador.pt/2014/06/25/sairam-275-pilotos-da-forca-aerea-desde-2000/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DE COIMBRA – CANDIDATURAS ABERTAS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Militares Portugueses terminam missão na  

Academia da Força Aérea Afegã 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES INSPECIONAM  

UNIDADES DO EXÉRCITO AFEGÃO  

 

 

 

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/RESID%C3%8ANCIAUNIVERSIT%C3%81RIADECOIMBRA%E2%80%93CANDIDATURASABERTAS.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/688
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/689
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/0626/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



