
Noticias    

Diário de Noticias 

- Fisco está a penhorar e a vender 189 casas por dia 

- Miguel Félix António - Almirante Ramos Pereira 

 

Correio da Manhã 

- Quase 150 mil famílias não pagam prestação da casa 

- 523 mil recebem o salário mínimo 

 

Jornal de Noticias 

- PCP vai pedir hoje a Cavaco Silva a demissão do Governo e eleições antecipadas 

 

Público 

- Portugal perdeu 60 mil residentes em 2013 

- Portugal perdeu 90% das explorações leiteiras em 20 anos 

- Juros da dívida a descer a dois anos para mínimos de sempre 

- Pacheco Pereira - Bloquear, bater contra uma parede, chegar a um beco sem saída... 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=3973401
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3971011&seccao=Convidados&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/quase-150-mil-familias-nao-pagam-prestacao-da-casa
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/523-mil-recebem-o-salario-minimo
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3973713
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-perdeu-60-mil-residentes-em-2013-1640038
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-perdeu-90-das-exploracoes-leiteiras-em-20-anos-mas-manteve-niveis-de-producao-1639958
http://www.publico.pt/economia/noticia/juros-da-divida-a-descer-a-dois-anos-para-minimos-de-sempre-1640029
http://www.publico.pt/politica/noticia/bloquear-bater-contra-uma-parede-chegar-a-um-beco-sem-saida-1639798?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Governo quer novos cortes na função pública já em Agosto 

- Gestores e empresários pedem ao governo para cortar mais nas rendas da EDP 

- Comissão Europeia. Antonio Tajani diz que a Europa deve acabar com a austeridade 

- Crise. Portugal na lista de países em que suicídios subiram 

- Ana Sá Lopes - Que PS vai sobrar depois disto? 

- Tomás Vasques - Qual é a pressa? 

 

Expresso 

- Jerónimo não espera que Cavaco antecipe as eleições 

- Tabela salarial única na Função Pública negociada esta semana com sindicatos 

- 50 obras de arte que toda a gente deve ver 

 

Diário Económico 

- Eurostat confirma inflação muito longe do objectivo do BCE 

- Banco de fomento vai ter 11 administradores 

- Função pública com salários mais próximos do sector privado em 2015 

- Falta de meios marca arranque da época de incêndios 

- Portugal pressiona escolha de Juncker no PPE 
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http://economico.sapo.pt/noticias/eurostat-confirma-inflacao-muito-longe-do-objectivo-do-bce_195546.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banco-de-fomento-vai-ter-11-administradores_195518.html
http://economico.sapo.pt/noticias/funcao-publica-com-salarios-mais-proximos-do-sector-privado-em-2015_195507.html
http://economico.sapo.pt/noticias/falta-de-meios-marca-arranque-da-epoca-de-incendios_195526.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-pressiona-escolha-de-juncker-no-ppe_195514.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-quer-novos-cortes-na-funcao-publica-ja-agosto-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/gestores-empresarios-pedem-ao-governo-cortar-mais-nas-rendas-da-edp/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/comissao-europeia-antonio-tajani-diz-europa-deve-acabar-austeridade/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/crise-portugal-na-lista-paises-suicidios-subiram/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/ps-vai-sobrar-depois-disto/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/qual-pressa/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/jeronimo-nao-espera-que-cavaco-antecipe-as-eleicoes=f876007
http://expresso.sapo.pt/tabela-salarial-unica-na-funcao-publica-negociada-esta-semana-com-sindicatos=f875979
http://expresso.sapo.pt/50-obras-de-arte-que-toda-a-gente-deve-ver=f787520
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Maria Luís : Até decisão do Constitucional não haverão mais cortes 

- Eurostat : Peso dos impostos em Portugal está acima da média europeia 

- ADSE : Num ano, descontos para saúde mais do que duplicam 

- Centro : Salvar vidas em seis milhões de quilómetros quadrados de mar 

- Função Pública : Governo quer "eliminar suplementos em dias de férias" 

 

Observador 

- O que é que se está a passar no Iraque? 

- Salários reais caíram 10% de 2010 a 2013, sobretudo para os funcionários públicos 

- Governo prepara pedido ao Presidente: Pede-lhe que mande tudo para o TC 

 

Jornal da Madeira 

- Capitania resgata dois pescadores no Funchal 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Eduardo Costa - FORÇAS ARMADAS PARA QUÊ? 

- Tenente-Coronel Miguel Silva Machado - A defesa ao ataque 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/234966/ate-decisao-do-constitucional-nao-haverao-mais-cortes
http://www.noticiasaominuto.com/economia/234965/peso-dos-impostos-em-portugal-esta-acima-da-media-europeia
http://www.noticiasaominuto.com/economia/234890/num-ano-descontos-para-saude-mais-do-que-duplicam
http://www.noticiasaominuto.com/pais/234160/salvar-vidas-em-seis-milhoes-de-quilometros-quadrados-de-mar
http://www.noticiasaominuto.com/economia/233450/governo-quer-eliminar-suplementos-em-dias-de-ferias
http://observador.pt/explicador/o-que-e-que-se-esta-passar-iraque/
http://observador.pt/2014/06/15/salarios-reais-cairam-10-de-2010-2013-sobretudo-para-os-funcionarios-publicos/
http://observador.pt/2014/06/10/governo-escreve-ao-presidente-pede-lhe-que-mande-tudo-para-o-tc/
http://www.jornaldamadeira.pt/artigos/capitania-resgata-dois-pescadores-no-funchal
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=828
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3971014&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - BUSCAS DA EMBARCAÇÃO DE RECREIO "MARIZA OLIVEIRA" AO LARGO DE A 

VEIRO 

Força Aérea - Base Aérea N.º 4 comemora 73 anos de existência 

Força Aérea - Esquadra 751 participa no exercício "Morsa 2014" 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - COMEMORAÇÕES DO DIA DE PORTUGAL EM  

CABUL 

 

 

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/Buscas-da-embarcacao-de-recreio-MARIZA-OLIVEIRA-ao-largo-de-Aveiro.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-601-base-aerea-n-4-comemora-73-anos-de-existencia
http://www.emfa.pt/www/noticia-602-esquadra-751-participa-no-exercicio-quot-morsa-2014-quot
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/680
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/0616/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



