
Noticias    

Diário de Noticias 

- Paulo Pereira de Almeida - Austeridade, desespero e tráfico de pessoas 

- José Manuel Pureza - O Iraque, de novo 

- Fernanda Câncio - Constituição de aluguer? 

- ROSÁRIO FARMHOUSE : Portugal tem "ingredientes" para ver crescer extrema-direita 

 

Correio da Manhã 

- Detidas sete pessoas por escravidão 

 

Jornal de Noticias 

- Alemanha elogia "sucesso português" e prevê recuperação do emprego 

- UGT e CGTP unidas contra prorrogação no corte do valor do trabalho extraordinário 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Folhetim constitucional já chegou à Madeira! 

 

Público 

- Estado pode sair dos CTT com encaixe de 340 milhões de euros 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3994540&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3994857&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/detidas-sete-pessoas-por-escravidao
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3994881&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3994945&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3994469&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-pode-sair-dos-ctt-com-encaixe-de-340-milhoes-de-euros-1660678
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Bandeira enforcada. Onde um procurador viu crime todos os outros vêem uma metáfora 

- Manuela Ferreira Leite não acredita que o governo vá aumentar os impostos 

- Socialistas recusam rever Constituição da República com este PSD 

- Ana Sá Lopes - O PS cheio de tralha por todos os lados 

- José Diogo Madeira – Caramelos 

 

Expresso 

- Défice do PIB no primeiro trimestre sobe aos 6% 

- Martifer tenta racionalização sem dor 

- Mariana Mortágua - Lições há muitas, professor Cavaco 

 

Diário Económico 

- Seguro consegue fazer passar primárias e chumba propostas de Costa 

- Nova onda de choque na banca europeia? 

- Cem anos depois, um novo olhar sobre a Primeira Guerra Mundial 

- CGD repõe cortes de subsídios de férias pagos em Janeiro 

- Empordef já trabalha no plano de dissolução para entregar em Outubro 
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http://economico.sapo.pt/noticias/seguro-consegue-fazer-passar-primarias-e-chumba-propostas-de-costa_196430.html
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Notícias ao Minuto 

- Governo : Duodécimos nos subsídios de Natal com cortes são legais 

- Parlamento : Governo instado a pagar subsídios de Natal sem subterfúgios 

- Agenda : Cavaco tentará forçar consensos com Conselho de Estado 

- Governo : Passos não mexe na 'equipa' até 2015 mas Portas prepara saída 

- Ajustamento : Renegociar dívida poderia ter sido positivo, diz agora o FMI 

- Celebração : Coro do Teatro Nacional de S. Carlos abre Festival Ao Largo 

- Medidas : Parlamento vota hoje sustentabilidade do sistema de pensões 

- INE : PIB cresce mas capacidade de financiamento diminui 

 

Observador 

- Aguiar-Branco limita direitos a militares para que sejam “apartidários” 

- Novos cortes nas pensões vão a votos, PS prepara caminho para o TC 

 

TVI 24 

- Açores: general das FA lamenta morte de homem que não foi transportado 

 

Reves TV 

- Evacuações são de competência da Força Aérea 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/240824/duodecimos-nos-subsidios-de-natal-com-cortes-sao-legais
http://www.noticiasaominuto.com/economia/240798/governo-instado-a-pagar-subsidios-de-natal-sem-subterfugios
http://www.noticiasaominuto.com/politica/240741/cavaco-tentara-forcar-consensos-com-conselho-de-estado
http://www.noticiasaominuto.com/politica/240745/passos-nao-mexe-na-equipa-ate-2015-mas-portas-prepara-saida
http://www.noticiasaominuto.com/economia/240735/renegociar-divida-poderia-ter-sido-positivo-diz-agora-o-fmi
http://www.noticiasaominuto.com/cultura/240708/coro-do-teatro-nacional-de-s-carlos-abre-festival-ao-largo
http://www.noticiasaominuto.com/politica/240711/parlamento-vota-hoje-sustentabilidade-do-sistema-de-pensoes
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http://observador.pt/2014/06/26/aguiar-branco-limita-direitos-militares-para-que-sejam-apartidarios/
http://observador.pt/2014/06/27/novos-cortes-nas-pensoes-vao-votos-ps-prepara-caminho-para-o-tc/
http://www.tvi24.iol.pt/503/sociedade/acores-fa-general-forca-aerea-morte-tvi24/1561778-4071.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lg2qXyHHxyg
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA TEM NOVO PORTA-VOZ 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – 800 ANOS DO PRIMEIRO DOCUMENTO ESCRITO EM  

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

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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	- Efemérides do Dia



