
Noticias    

Diário de Noticias 

- CGTP vai pedir reunião urgente ao primeiro-ministro 

- Primeiro-Ministro em Albufeira: Governo não exclui aumento de impostos, diz Passos 

- Governo diz haver alternativas aos colégios militares (*) 

- Aguiar-Branco corrige comandante da esquadra dos P-3C (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Passos Coelho considera que existe "enorme contenção" nas críticas ao TC 

 

Público 

- Salário médio sofreu cortes anuais de 400 euros só com as alterações às leis laborais 

- Passos assume que pediu a Cavaco para enviar medidas para o TC 

- Trabalhadores já não querem ser accionistas das empresas privatizadas 

- Governo vai rever remunerações dos cargos dirigentes da Função Pública este ano 

 

Expresso 

- Paula Santos - Baixos salários: solução ou problema? 

- Alexandre Abreu - Rebenta a bolha 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=3976970
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3977007&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3977042
http://www.publico.pt/politica/noticia/salario-medio-sofreu-cortes-anuais-de-400-euros-so-com-as-alteracoes-as-leis-laborais-1659062
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-assume-que-pediu-a-cavaco-para-enviar-medidas-para-o-tc-1659115?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/trabalhadores-mostram-desinteresse-em-serem-accionistas-das-empresas-privatizadas-1659075?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-vai-rever-remuneracoes-dos-cargos-dirigentes-da-fumcao-publica-este-ano-1659113
http://expresso.sapo.pt/baixos-salarios-solucao-ou-problema=f876346
http://expresso.sapo.pt/rebenta-a-bolha=f876329
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- "O Grupo Espírito Santo está para o BES como a SLN estava para o BPN" 

- Estado perdeu 64 681 funcionários para a reforma em três anos 

- Portugal coloca 1.500 milhões de euros de dívida a três e 12 meses a taxas de juro  

inferiores 

- Sophia de Mello Breyner Andresen ficará no Panteão, ao lado de Humberto Delgado e  

Aquilino Ribeiro 

- Aquecimento global. Estudos demonstram que degelo atingiu ponto sem retorno 

- Fundos de pensões valorizam 97 milhões com dívida pública 

- PPE defende austeridade e elogia decisão de abdicar da última tranche 

- Eduardo Oliveira Silva - Resgate tardio, dependência a fio 

- Alfredo Barroso - Rumo à união nacional neoliberal 

 

Diário Económico 

- Polícias e militares exigem explicações sobre tabela dos suplementos 
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http://economico.sapo.pt/noticias/policias-e-militares-exigem-explicacoes-sobre-tabela-dos-suplementos_195687.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/grupo-espirito-santo-esta-bes-sln-estava-bpn/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estado-perdeu-64-681-funcionarios-reforma-tres-anos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-coloca-1-500-milhoes-euros-divida-tres-12-meses-taxas-juro-inferiores
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sophia-mello-breyner-andresen-ficara-no-panteao-ao-lado-humberto-delgado-aquilino/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/aquecimento-global-estudos-demonstram-degelo-atingiu-ponto-sem-retorno/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fundos-pensoes-valorizam-97-milhoes-divida-publica
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ppe-defende-austeridade-elogia-decisao-abdicar-da-ultima-tranche/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/resgate-tardio-dependencia-fio/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/rumo-uniao-nacional-neoliberal/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Função Pública : Novos cortes salariais beneficiam pensões mais altas 

- Defesa : Condição militar não será posta em causa com alterações dos suplementos 

 

Observador 

- Garcia dos Santos demitiu-se de cargo em Belém em rutura com Cavaco 

- Miguel Macedo e Aguiar-Branco vão pedir regime diferenciado para suplementos da PSP,  

GNR e Forças Armadas 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/235967/novos-cortes-salariais-beneficiam-pensoes-mais-altas#/615/0
http://www.noticiasaominuto.com/pais/235801/condicao-militar-nao-sera-posta-em-causa-com-alteracoes-dos-suplementos
http://observador.pt/2014/06/18/garcia-dos-santos-demitiu-se-de-cargo-em-belem-em-rutura-com-cavaco/
http://observador.pt/2014/06/18/miguel-macedo-e-aguiar-branco-reinvidicam-regime-diferenciado-para-suplementos-da-psp-gnr-e-forcas-armadas/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Polícia Marítima detém dois suspeitos de agressão com arma branca - Atualização 

Exército - SEMINÁRIO DE SAÚDE MILITAR – ESCOLA DO SERVIÇO DE SAÚDE MILITAR  

Força Aérea – Base Aérea N.º 6 comemora o seu 61º aniversário 

Força Aérea – Ministro da Defesa visita Esquadra 601 – “Lobos” 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – Comemorações do Dia de Portugal em Itália 

 

 

 

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 

18-06-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Policia-Maritima-detem-suspeito-de-agressao-com-arma-branca.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/SEMIN%C3%81RIODESA%C3%9ADEMILITAR%E2%80%93ESCOLADOSERVI%C3%87ODESA%C3%9ADEMILITAR%201.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-604-base-aerea-n-6-comemora-o-seu-61-aniversario
http://www.emfa.pt/www/noticia-605-ministro-da-defesa-visita-esquadra-601-lobos
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/686
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/0618/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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