
Noticias    

Diário de Noticias 

- SEGURANÇA SOCIAL : Mais de 45 mil pessoas pediram acesso ao RSI em maio 

- Cortes na função pública pouparam ao Estado 2 mil milhões por ano 

- CONSELHO DE ESTADO : Seguro põe renegociação da dívida na agenda 

 

Correio da Manhã 

- Monumentos portugueses para arrendamento 

 

Público 

- Gestor demitido por causa dos swaps pede indemnização de 270 mil euros 

- Mais de 38 mil idosos perderam o complemento solidário no espaço de um ano 

- O ano em que a política portuguesa deu várias voltas e não saiu do impasse 

- Espanha tenta viragem com a descida dos impostos e deixa Portugal mais isolado 

 

Ionline 

- Coligação. CDS obriga PSD a esperar para ver Orçamento 2015 

- Ana Sá Lopes - Europeias: o stress pós-traumático 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3999262&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=3998827
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3998600&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/cultura/monumentos-portugueses-para-arrendamento
http://www.publico.pt/economia/noticia/gestor-demitido-por-causa-dos-swaps-pede-indemnizacao-de-270-mil-euros-1660955?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mais-de-38-mil-idosos-perderam-o-complemento-solidario-no-espaco-de-um-ano-1660967
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-ano-em-que-a-politica-portuguesa-deu-varias-voltas-e-nao-saiu-do-impasse-1660975
http://www.publico.pt/economia/noticia/espanha-tenta-viragem-com-a-descida-dos-impostos-e-deixa-portugal-mais-isolado-1660907?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/coligacao-cds-obriga-psd-esperar-ver-orcamento-2015/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/europeias-stress-pos-traumatico/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Greve à vista nos tribunais 

- Diogo Agostinho - Ministro das Finanças Europeu? 

 

Diário Económico 

- Reino Unido fora da UE é "inimaginável" 

- Francisco Ferreira da Silva – Responsabilizar os Políticos 

- Crédito às empresas e famílias contrai pelo 25º mês consecutivo 

- BPI encerrou 28 balcões na sexta-feira 

 

Notícias ao Minuto 

- Requerimento : Pedido de fiscalização sobre descontos da ADSE está no Ratton 

- Lisboa : Militares obrigados a desfilar em procissão religiosa 

 

Observador 

- Os Descendentes 

 

Sol 

- Memorial da I Guerra online (*) 
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http://economico.sapo.pt/noticias/reino-unido-fora-da-ue-e-inimaginavel_196560.html
http://economico.sapo.pt/noticias/credito-as-empresas-e-familias-contrai-pelo-25-mes-consecutivo_196562.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bpi-encerrou-28-balcoes-na-sextafeira_196559.html
http://expresso.sapo.pt/greve-a-vista-nos-tribunais=f878442
http://expresso.sapo.pt/ministro-das-financas-europeu=f878265
http://economico.sapo.pt/noticias/responsabilizar-os-politicos_196545.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/242032/pedido-de-fiscalizacao-sobre-descontos-da-adse-esta-no-ratton
http://www.noticiasaominuto.com/pais/241961/militares-obrigados-a-desfilar-em-procissao-religiosa
http://observador.pt/reportagem/os-descendentes/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitã Carla Sofia dos Santos Melo - Dissertação de Mestrado em Sociologia - "Mercado,  

Incentivos e Valores; Os Pilotos da Força Aérea entre a Instituição Militar e o Mercado Civil" 
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http://www.aofa.pt/artigos/Carla_Melo_Tese_de_Mestrado_sobre_os_Pilotos_da_FAP.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - CERIMÓNIA DE TOMADA DE POSSE DO DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO  

HIDROGRÁFICO 

Força Aérea - Banda de Música apresenta concerto comemorativo 

Força Aérea - Cordoaria Mar recebe dois concertos da Banda da Força Aérea 

 

 

 

 

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/Cerimonia-de-Tomada-de-Posse-do-Diretor-geral-do-Instituto-Hidrografico.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-612-banda-de-musica-apresenta-concerto-comemorativo
http://www.emfa.pt/www/noticia-613-cordoaria-mar-recebe-dois-concertos-da-banda-da-forca-aerea
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/0630/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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