
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portas acredita ser possível repor 20% dos salários já em 2015 

- Juros da dívida a subir em todos os prazos 

- Adriano Moreira - A cascata 

- Pedro Tadeu - E agora a Europa põe as prostitutas a render 

- Mário Soares - O mundo está perigoso 

 

Correio da Manhã 

- Corte no subsidio reduz vencimento (*) 

 

Jornal de Noticias 

- António Costa quer alternativa credível para resolver problemas estruturais do País 

 

Público 

- Fundo de resgate do euro continuará a vigiar Portugal até 2045 

- Nadir Afonso, no Porto, a cidade onde o arquitecto se fez pintor 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=3975146
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3975541&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3975217&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3975241&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3975220&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3975521&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/fundo-de-resgate-do-euro-continuara-a-vigiar-portugal-ate-2045-1650575?page=-1
http://www.publico.pt/cultura/noticia/nadir-afonso-no-porto-a-cidade-onde-o-arquitecto-se-fez-pintor-1650546?page=-1#/0
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Rússia corta gás à Ucrânia. A Europa vai enfrentar escassez energética 

- Função Pública. Suplementos remuneratórios passam a ser fixos 

- Esquerda. Livre e outros andam a tentar fazer uma coligação 

- População. Número de imigrantes cai para metade em dez anos 

- Eduardo Oliveira Silva - Um país sem melhoras 

- Luís Menezes Leitão - Sem saída 

- Cláudia Madaleno - Podem reduzir-me o salário? 

 

Expresso 

- Portugal é dos últimos na criação de emprego na Europa 

- Sindicatos enviam salários para o Tribunal Constitucional 

- Emigrantes : Regresso a Portugal já não depende só de melhor remuneração 

- Paulo Barradas - As agências de rating estão de volta! 

 

Diário Económico 

- Internato feminino no Colégio Militar custa pelo menos 2,2 milhões de euros 

- FMI revê em baixa crescimento da economia 
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http://economico.sapo.pt/noticias/internato-feminino-no-colegio-militar-custa-pelo-menos-22-milhoes-de-euros_195635.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-reve-em-baixa-crescimento-da-economia_195591.html
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/russia-corta-gas-ucrania-europa-vai-enfrentar-escassez-energetica/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/funcao-publica-suplementos-remuneratorios-passam-ser-fixos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/esquerda-livre-outros-andam-tentar-fazer-uma-coligacao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/populacao-numero-imigrantes-cai-metade-dez-anos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/pais-sem-melhoras/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sem-saida-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/podem-reduzir-me-salario/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/portugal-e-dos-ultimos-na-criacao-de-emprego-na-europa=f876171
http://expresso.sapo.pt/sindicatos-enviam-salarios-para-o-tribunal-constitucional=f876068
http://expresso.sapo.pt/regresso-a-portugal-ja-nao-depende-so-de-melhor-remuneracao=f876067
http://expresso.sapo.pt/as-agencias-de-rating-estao-de-volta=f876043
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Petróleo : Tensão no Iraque pode 'disparar' preço dos combustíveis 

- Reforma do Estado : Novos cortes nos salários terão impacto menor 

 

Observador 

- Europa preocupada com o risco de Portugal relaxar 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/235426/tensao-no-iraque-pode-disparar-preco-dos-combustiveis
http://www.noticiasaominuto.com/economia/235407/novos-cortes-nos-salarios-terao-impacto-menor
http://observador.pt/2014/06/16/europa-preocupada-com-riscos-de-complacencia-em-portugal/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - BRASIL CONDECORA CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

Força Aérea – 62º Aniversário da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO  

COMEMORAM PORTUGAL 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - RECONHECIMENTO AO TEATRO DE  

OPERAÇÕES (TO) DO KOSOVO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FORÇAS ARMADAS APOIAM NA PREVENÇÃO E  

COMBATE DE INCÊNDIOS 

 

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 

17-06-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Brasil-condecora-Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/link-centenario-004.016-cordoaria-nacional
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/683
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/685
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/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 


	- Adriano Moreira - A cascata



