
Noticias    

Diário de Noticias 

- PASSOS COELHO AFIRMA : Decisões do TC obrigam a "soluções de menor qualidade" 

- HOSPITAL DE S. JOÃO : Demissionários denunciam situação "insustentável" 

- DOCUMENTO DATA DE 12 DE JUNHO : Governo promete cumprir défice em carta à 'troika' 

- Fernanda Câncio - O drone de Belém 

- José Manuel Pureza - O tratado divisor 

 

Correio da Manhã 

- 260 mil ficam sem cortes na Função Pública 

- Notáveis entram na guerra do PS 

 

 

Jornal de Noticias 

- Passos recusa repto de Seguro para pagar subsídio de natal sem cortes 

- Maioria chumba reforço direitos de maternidade e paternidade 

- Cavaco Silva diz que "decisões dos tribunais são para serem cumpridas" 

- Manuel Tavares - Estranho pedido de Passos 

- Stress pós-traumático em 30% dos soldados (*) 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3982338&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3982632&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3982238&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3981659&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3981670&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/260-mil-ficam-sem-cortes-na-funcao-publica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/notaveis-entram-na-guerra-do-ps
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3982348&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3982916&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3982559&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3981325&opiniao=Manuel%20Tavares
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Passos Coelho: “Não há nenhuma guerrilha contra o TC” 

- O “massacre de Mueda” ainda anima o planalto dos Macondes 

- PADRE propõe baixar a dívida para metade da noite para o dia. E não é milagre 

 

Ionline 

- PSD e CDS-PP querem ex-ministros da Defesa na comissão de inquérito aos equipamentos  

militares 

- Verdes dizem que não pagar subsídio de natal por inteiro é “imoral” 

- Indicador de atividade económica recua em Maio pelo 3.º mês consecutivo 

- Eduardo Oliveira Silva - Passos: conflitos sucessivos até à crise política 

 

Expresso 

- Finanças querem mudar estatuto dos juízes 

- Passos recusa pagar o subsídio de Natal sem corte 

- Nunca houve tantos refugiados desde a II Guerra Mundial 

- Ferreira Leite acusa Governo de usar os funcionários de empresa públicas na "guerrilha  

com o Constitucional" 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-coelho-nao-ha-nenhuma-guerrilha-contra-o-tc-1659795?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-massacre-de-mueda-ainda-anima-o-planalto-dos-macondes-1659674?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/padre-propoe-baixar-a-divida-para-metade-da-noite-para-o-dia-e-nao-e-milagre-1659692?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-cds-pp-querem-ex-ministros-da-defesa-na-comissao-inquerito-aos-equipamentos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/verdes-dizem-nao-pagar-subsidio-natal-inteiro-imoral
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/indicador-atividade-economica-recua-maio-pelo-3-mes-consecutivo
http://www.ionline.pt/iopiniao/passos-conflitos-sucessivos-crise-politica/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/financas-querem-mudar-estatuto-dos-juizes=f876945
http://expresso.sapo.pt/passos-recusa-pagar-o-subsidio-de-natal-sem-corte=f876884
http://expresso.sapo.pt/nunca-houve-tantos-refugiados-desde-a-ii-guerra-mundial=f876739
http://expresso.sapo.pt/ferreira-leite-acusa-governo-de-usar-os-funcionarios-de-empresa-publicas-na-guerrilha-com-o-constitucional=f876815
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Espanha baixa IRS em 12,5% até 2016 

- Função Pública com novas regras de trabalho em Agosto 

- Passos: "Não há folgas" 

- Cavaco quer entendimento entre partidos até eleições de 2015 

- Confiança dos consumidores na Europa recua inesperadamente 

- Governo quer ter alternativas ao Constitucional até 15 de Outubro 

- Suplementos vão ter tecto máximo e aumento deixa de ser automático 

 

Notícias ao Minuto 

- Viana do Castelo - Estaleiros: Relatório final deverá ser votado a 10 de julho 

- Tabela única : FESAP com "sérias dúvidas" que salários não sejam prejudicados 

- Função Pública : Governo com erro em comunicado sobre subsídio de férias 

 

Observador 

- Passos rejeita indicar comissário europeu do PS 

- Cortes não são os mesmos de 2011, dizem os sindicatos 

- Governo espanhol aprova cortes de impostos sobre famílias e empresas 

- Cavaco Silva aberto a pedido de Passos, admite pedir fiscalização preventiva de leis ao TC 

- Governo vai discutir com a ‘troika’ as medidas para compensar o chumbo do TC 
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http://economico.sapo.pt/noticias/espanha-baixa-irs-em-125-ate-2016_195977.html
http://economico.sapo.pt/noticias/funcao-publica-com-novas-regras-de-trabalho-em-agosto_195942.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-nao-ha-folgas_195955.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-quer-entendimento-entre-partidos-ate-eleicoes-de-2015_195960.html
http://economico.sapo.pt/noticias/confianca-dos-consumidores-na-europa-recua-inesperadamente_195973.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-ter-alternativas-ao-constitucional-ate-15-de-outubro_195926.html
http://economico.sapo.pt/noticias/suplementos-vao-ter-tecto-maximo-e-aumento-deixa-de-ser-automatico_195912.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/237401/estaleiros-relatorio-final-devera-ser-votado-a-10-de-julho
http://www.noticiasaominuto.com/economia/237398/fesap-com-serias-duvidas-que-salarios-nao-sejam-prejudicados
http://www.noticiasaominuto.com/economia/237342/governo-com-erro-em-comunicado-sobre-subsidio-de-ferias
http://observador.pt/2014/06/20/seguro-apoia-nomeacao-de-juncker-para-bruxelas/
http://observador.pt/2014/06/20/cortes-nao-sao-os-mesmos-de-2011-dizem-os-sindicatos/
http://observador.pt/2014/06/20/governo-espanhol-aprova-cortes-de-impostos-sobre-familias-e-empresas/
http://observador.pt/2014/06/20/cavaco-silva-diz-que-decisoes-dos-tribunais-sao-para-serem-cumpridas/
http://observador.pt/2014/06/20/governo-promete-medidas-para-atingir-metas-defice-em-carta-troika/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - ESCLARECIMENTOS AOS ANTIGOS COMBATENTES 

Força Aérea - MOEDA CENTENÁRIO DA AVIAÇÃO MILITAR 

 

 

 

 

 

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 

20-06-2014 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ESCLARECIMENTOSAOSANTIGOSCOMBATENTES1.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/artigo-centenario-002.030-moeda-centenario-da-aviacao-militar
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/0620/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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	Boletim do Contribuinte



