
Noticias    

Diário de Noticias 

- Crise tirou 3,6 mil milhões aos salários e deu 2,6 mil milhões ao capital 

 

Correio da Manhã 

- Sobe o preço dos combustíveis 

 

Jornal de Noticias 

- Homem ferido morreu na ilha S. Jorge à espera de meios aéreos para ser transferido 

- João Luís Barreto Guimarães - Um desejo de São João 

- Paulo Ferreira - Saem os que sofrem, não os que sobram 

 

Público 

- Europa prepara sistema de “fronteiras inteligentes” 

- Seguro apela ao PS para se concentrarem numa alternativa ao Governo, Costa acredita que  

há-de ser "capaz de unir o partido" 

- Sindicatos saem de reuniões com Governo preocupados com impacto dos cortes na função  

pública 

- Pacheco Pereira - Só com os criminosos pobres é que não se pode comer à mesa 
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http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/sobe-o-preco-dos-combustiveis
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=3983489&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=A%E7ores%3A%20Grupo%20Central&Concelho=Velas&Option=Interior&content_id=3985790&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3985821&opiniao=Jo%E3o%20Lu%EDs%20Barreto%20Guimar%E3es
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3985820&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/europa-prepara-sistema-de-fronteiras-inteligentes-1660061
http://www.publico.pt/politica/noticia/seguro-apela-ao-ps-para-se-concentrarem-numa-alternativa-ao-governo-costa-acredita-que-hade-ser-capaz-de-unir-o-partido-1660078#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/sindicatos-saem-de-reunioes-com-governo-preocupados-com-impacto-dos-cortes-salariais-1659910
http://www.publico.pt/economia/noticia/so-com-os-criminosos-pobres-e-que-nao-se-pode-comer-a-mesa-1659897?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- BCE critica propostas de centro-esquerda para flexibilizar défices públicos 

 

Diário Económico 

- Diploma dos suplementos não garante que salários se mantenham 

- Londres força voto para travar Juncker 

 

Notícias ao Minuto 

- Apreensão : Polícia Marítima recolhe munições junto à ponte Vasco da Gama 

 

Observador 

- Mitos da troika. O que não foi, mas ainda pode ser 

- Governo diz que corta salários para não aumentar impostos 

 

Jornal de Negócios 

- Militares e polícias vão ter revisão nos suplementos 
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http://economico.sapo.pt/noticias/diploma-dos-suplementos-nao-garante-que-salarios-se-mantenham_196025.html
http://economico.sapo.pt/noticias/londres-forca-voto-para-travar-juncker_196047.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bce-critica-propostas-centro-esquerda-flexibilizar-defices-publicos/pag/-1
http://www.noticiasaominuto.com/pais/238450/policia-maritima-recolhe-municoes-junto-a-ponte-vasco-da-gama
http://observador.pt/2014/06/22/mitos-da-troika-o-que-nao-foi-mas-ainda-pode-ser/
http://observador.pt/2014/06/20/governo-diz-que-corta-salarios-para-nao-aumentar-impostos/
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/funcao_publica/detalhe/militares_e_policias_vao_ter_revisao_nos_suplementos.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

-  Tenente-General Pires Mateus - INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS –  

PASSADO … PRESENTE … QUE FUTURO … 

- Tenente-Coronel Miguel Machado – A defesa ao ataque… em vídeo 
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http://www.aofa.pt/rimp/TGEN_Pires_Mateus_IASFA.pdf
http://www.operacional.pt/a-defesa-ao-ataque-em-video/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MUSEU DE MARINHA - TRIPADVISOR ATRIBUI CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA REI DOS AÇORES 

Marinha - RESGATE DE TRÊS PESCADORES LÚDICOS – FUNCHAL 

Marinha - RECOLHA DE MUNIÇÕES NA RIBEIRA DO JAMOR 

Exército - MONTAGEM DE PONTE FLUTUANTE RIBBON - CMGolegã  

Exército - XVI GRANDE PRÉMIO DE ORIENTAÇÃO DO RA4 

Força Aérea - SEADN e CEMFA Inauguram Exposição da Força Aérea 

Força Aérea - II Jornadas de Medicina Aeronáutica 

 

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 

23-06-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Museu-de-Marinha-TripAdvisor-atribui-certificado-de-Excelencia.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-REI-DOS-ACORES.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-tres-pescadores-ludicos-Funchal.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Recolha-de-municoes-na-Ribeira-do-Jamor.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/MONTAGEMDEPONTEFLUTUANTERIBBON-CMGoleg%C3%A3.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/XVIGRANDEPR%C3%89MIODEORIENTA%C3%87%C3%83ODORA4%202.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-606-seadn-e-cemfa-inauguram-exposicao-da-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/noticia-608-ii-jornadas-de-medicina-aeronautica
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/0623/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



