
Noticias    

Diário de Noticias 

- 10 DE JUNHO : Cavaco insta Governo a evitar degradação das FA 

- OBRIGAÇÕES DO TESOURO : Portugal colocou 975 milhões em títulos a dez anos 

- 160 TRABALHADORES DISPENSADOS : Controlinveste avança para reestruturação 

- Adriano Moreira - Programa de governo 

- Pedro Tadeu - E vão elogiar a ministra Paula Teixeira da Cruz 

- Mário Soares - Um Governo sem rei nem roque 

- Viriato Soromenho Marques - Abrir a janela 

- Baptista Bastos - A quem estamos entregues 

 

Jornal de Noticias 

- Fernando Santos - A prostituição pode salvar contas do país 

- Manuel Serrão - O Estado não é pessoa de bem 

 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

11-06-2014 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3964410
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3965952&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3965846&seccao=Media
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3963824&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3963935&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3963825&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3965310&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3965288&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3963943&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3965345&opiniao=Manuel%20Serr%E3o
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Banco de Portugal baixa previsão de crescimento económico em 2014 

- Cavaco quer entendimento entre Governo e oposição até ao Orçamento 

 - “Não se pode pensar que a crise acabou” porque os mercados estabilizaram 

- Merkel rejeita ameaças de Cameron e confirma que apoia Juncker para suceder a Durão  

Barroso 

 

Ionline 

- Almofada de 23,6 mil milhões e alívio nos mercados pode dispensar último cheque da  

troika 

- OIT lembra que 168 milhões de crianças trabalham no mundo 

- Portugueses entre cidadãos europeus mais críticos do preço dos transportes públicos 

- Governo grego rejeita recomendação do FMI de mais medidas de ajustamento 

- Europa. Juncker pode renunciar à candidatura para líder da Comissão 

- Governo pode aprovar amanhã novos salários do Estado para 2015 

 

Expresso 

- Banco de Portugal diz ser necessário mais €7000 milhões de austeridade 

- PR pede acordo "até ao Orçamento de Estado" 

- Tabela salarial da Função Pública está pronta 

- "Reação vagal" de Cavaco e vaias ao Governo marcam 10 de junho 

- Governo admite abdicar de último cheque da Troika 
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Diário Económico 

- Governo adia apresentação do DEO no Parlamento 

- Oposição pondera enviar lei laboral da Função Pública para o Constitucional 

- Vera Gouveia Barros – Corta 

- Fisco agendou mais vendas de casas penhoradas que em 2013 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Queda ao mar de pescador da embarcação Coração do Atlântico – Operações de 

Busca 

Força Aérea - Esquadra 751 homenageada na gala “Heróis CM” 

Força Aérea - Força Aérea celebra Dia de Portugal 

Força Aérea - Comandante da Aeronáutica do Brasil visita Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – Operação Conjunta: Sustentação da FND no  

Kosovo 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ENCERRAMENTO DA CÉLULA DE INFORMAÇÕES  

MILITARES DO KOSOVO 

 

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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