
Noticias    

Diário de Noticias 

- Suplementos vão ter cláusula de salvaguarda 

- LIDERANÇA SOCIALISTA : Recusado pedido para diretas e congresso extraordinário 

- BRUXELAS : Eurogrupo debate resposta aos 'chumbos' do TC 

-  JORGE LEITE : Trabalho suplementar é mais barato que trabalho normal 

- Ferreira Fernandes - Emprego feminino com contratos Durex 

 

Correio da Manhã 

- Duodécimos mantêm cortes 

 

Jornal de Noticias 

- Alterações ao Código do Trabalho "não respeitam Constituição" 

- Constitucionalista diz todos os funcionários públicos vão receber subsídio de férias por  

inteiro 

- Daniel Deusdado - Portagens e telemóveis: os novos assaltos 

- Paulo Ferreira - Os juízes são uns chatos, não são? 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/interior.aspx?content_id=3979282
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3979851
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3979820&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3979801&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3979543&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/duodecimos-mantem-cortes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3979799&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3980040&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3979280&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3979387&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- FMI pressiona BCE a usar "artilharia pesada" para combater deflação 

- O punho de Soares e os temas sociais de Ferro, no dia em que Costa mostrou a sua agenda 

- Quem já recebeu subsídio de férias com cortes não receberá mais nada, diz Poiares Maduro 

 

Ionline 

- Funcionários Públicos prejudicados no subsídio de Natal 

- Frente Comum vai recorrer a tribunais para travar cortes nos subsídios de férias 

- Oposição aponta derrota do governo 

- Poupança com rescisões no Estado está a 20% do valor previsto para 2014 

- Governo garante ter "uma vintena" de interessados nas concessões de transportes 

 

Expresso 

- Tribunal Constitucional diz que o Governo retirou ilações indevidas 

- General Garcia dos Santos diz que não pode ver Cavaco "nem pintado" 

- Militares e polícias ponderam manif inédita contra cortes nos suplementos 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/fmi-pressiona-bce-a-usar-artilharia-pesada-para-combater-deflacao-1659627
http://www.publico.pt/politica/noticia/antonio-costa-apresentou-quatro-propostas-para-10-anos-1659546?page=-1#/0
http://www.publico.pt/politica/noticia/quem-ja-recebeu-subsidio-de-ferias-com-cortes-nao-recebera-mais-nada-diz-governo-1659522
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/funcionarios-publicos-prejudicados-no-subsidio-natal/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/frente-comum-vai-recorrer-tribunais-travar-cortes-nos-subsidios-ferias
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/oposicao-aponta-derrota-governo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/poupanca-rescisoes-no-estado-esta-20-valor-previsto-2014/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-garante-ter-uma-vintena-interessados-nas-concessoes-transportes/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/tribunal-constitucional-diz-que-o-governo-retirou-ilacoes-indevidas=f876522
http://expresso.sapo.pt/general-garcia-dos-santos-diz-que-nao-pode-ver-cavaco-nem-pintado=f876401
http://expresso.sapo.pt/militares-e-policias-ponderam-manif-inedita-contra-cortes-nos-suplementos=f876438
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- PGR acompanha buraco nas contas do BESA e admite cruzar dados com outros inquéritos 

- “Presidente fica numa situação política delicada” 

- Defesa e MAI são contra cortes de suplementos a militares e polícias 

- Governo espanhol deve anunciar amanhã baixa de IRS 

- O que o Governo percebeu na falta de aclaração 

- Quem recebeu subsídio de férias antes de Maio sai prejudicado 

- Constitucional proíbe interpretação do Governo na função pública 

- Garcia dos Santos demite-se depois de acusar Cavaco Silva de ser “cobarde” 

 

Notícias ao Minuto 

- Saúde : Estrutura diretiva do Hospital de São João demite-se em bloco 

- Governo : Açores vão compensar novos cortes salariais na Função Pública 

- Ajuda Externa : Portugal terá poupado 1,27 mil milhões em juros no ano passado 

- Especialista : Salário líquido da Função Pública regista queda de 19,9% 

- Iniciativa : PCP em ação nacional pela defesa da contratação colectiva 

- Mercado : Juros da dívida a descer em todos os prazos 
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http://economico.sapo.pt/noticias/pgr-acompanha-buraco-nas-contas-do-besa-e-admite-cruzar-dados-com-outros-inqueritos_195815.html
http://economico.sapo.pt/noticias/presidente-fica-numa-situacao-politica-delicada_195787.html
http://economico.sapo.pt/noticias/defesa-e-mai-sao-contra-cortes-de-suplementos-a-militares-e-policias_195803.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-espanhol-deve-anunciar-amanha-baixa-de-irs_195829.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-o-governo-percebeu-na-falta-de-aclaracao_195811.html
http://economico.sapo.pt/noticias/quem-recebeu-subsidio-de-ferias-antes-de-maio-sai-prejudicado_195819.html
http://economico.sapo.pt/noticias/constitucional-proibe-interpretacao-do-governo-na-funcao-publica_195818.html
http://economico.sapo.pt/noticias/garcia-dos-santos-demitese-depois-de-acusar-cavaco-silva-de-ser-cobarde_195809.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/236798/estrutura-diretiva-do-hospital-de-sao-joao-demite-se-em-bloco
http://www.noticiasaominuto.com/economia/236791/acores-vao-compensar-novos-cortes-salariais-na-funcao-publica
http://www.noticiasaominuto.com/economia/236783/portugal-tera-poupado-1-27-mil-milhoes-em-juros-no-ano-passado
http://www.noticiasaominuto.com/economia/236743/salario-liquido-da-funcao-publica-regista-queda-de-19-9
http://www.noticiasaominuto.com/politica/236601/pcp-em-acao-nacional-pela-defesa-da-contratacao-coletiva
http://www.noticiasaominuto.com/economia/236609/juros-da-divida-a-descer-em-todos-os-prazos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

20-05-2014 

 Observador 

- Governo volta atrás e paga todo o subsídio de férias. Duodécimos de Natal ficam cortados 

- Presidente da RTP admite novo despedimento coletivo 

- Decisão do Governo em não repor cortes pode vir a ser impugnada 

- Cameron diz que vai “até ao fim” para travar Juncker e Major quer contrapartidas 

 - “Temos muitas empresas em Portugal que despedem as mulheres quando elas  

engravidam” 

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

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Garcia dos Santos critica Presidente da República por "não marcar um rumo" 
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http://observador.pt/2014/06/19/governo-volta-atras-e-paga-todo-o-subsidio-de-ferias/
http://observador.pt/2014/06/18/decisao-governo-em-nao-repor-cortes-pode-vir-ser-impugnada/
http://observador.pt/2014/06/18/cameron-diz-que-vai-ate-ao-fim-para-travar-juncker-e-major-quer-contrapartidas/
http://observador.pt/2014/06/18/temos-muitas-empresas-em-portugal-que-despedem-mulheres-quando-elas-engravidam/
http://observador.pt/2014/06/18/garcia-dos-santos-demitiu-se-de-cargo-em-belem-em-rutura-com-cavaco/
http://www.publico.pt/politica/noticia/general-garcia-dos-santos-critica-presidente-da-republica-por-nao-marcar-um-rumo-1659572
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - BOIA MULTIPARAMÉTRICA DO IH FUNDEADA AO LARGO DE FARO 

 

 

 

 

 

 

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/Boia-multiparametrica-do-IH-fundeada-ao-largo-de-Faro.aspx
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/0619/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



