
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cortes nas pensões previstos para 2015 serão definitivos 

- CORTES NOS VENCIMENTOS : Nova tabela salarial da Função Pública em 2015 

- CÁRITAS EUROPA : Relatório alerta que a "austeridade não está a funcionar" 

- MARINHA PORTUGUESA : Três barras fechadas devido à agitação marítima 

- ARTUR MAS GARANTE : Processo de independência da Catalunha "prossegue" 

- Manuel Maria Carrilho - O fim da escola? 

 

Correio da Manhã 

- PSD: Eventual redução salarial será compensada 

- O ‘rapaz do tanque’ que recusou disparar no 25 de Abril 

 

Jornal de Noticias 

- PS considera inaceitável novo modelo de cortes das pensões 

- Portugal devia negociar mutualização da dívida, defende Jorge Sampaio 

- Associação de Reformados acredita que corte definitivo nas pensões "não vai avançar" 

- Paula Ferreira - A bela arte de tirar mais um pedacinho 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

27-03-2014 

 

 

http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO332627.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3780676&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3781118&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3781001&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3779286&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3780566&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/psd-eventual-reducao-salarial-sera-compensada
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/o-rapaz-do-tanque-que-recusou-disparar-no-25-de-abril
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3781139&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3780644&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3781063&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3780454&opiniao=Paula%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Corte nas pensões em 2015 determinado por demografia e economia 

- Militares e polícias mantêm reforma aos 60 anos até revisão dos estatutos 

- Governo prepara diploma que vai ditar destino dos suplementos na função pública 

- Nova CES começa a ter efeitos em Abril na Caixa Geral de Aposentações 

- Nos Dias da Música em Belém ouviremos como se mudaram os tempos 

- João Miguel Tavares - O BES e o regime 

- Miguel Macedo quer gastar menos dinheiro no combate aos fogos do que no ano passado 

 

Ionline 

- Três anos a crescer não chegam para Portugal recuperar o nível de 2008 

- PSD garante que ninguém vai ganhar menos no próximo ano 

- Adeus União Europeia. Alemanha expulsa europeus sem trabalho 

- Eduardo Oliveira Silva - Números de terror 

 

Expresso 

- Daniel Oliveira - Passos Coelho, o calcinhas português 

- Há 5.534 funcionários públicos que querem deixar o Estado 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/demografia-e-economia-vao-ditar-valor-de-corte-definitivo-nas-pensoes-1629898
http://www.publico.pt/economia/noticia/militares-e-policias-mantem-reforma-aos-60-anos-ate-revisao-dos-estatutos-1629882
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-prepara-diploma-que-vai-ditar-destino-dos-suplementos-na-funcao-publica-1629905
http://www.publico.pt/economia/noticia/nova-ces-comeca-a-ter-efeitos-em-abril-na-caixa-geral-de-aposentacoes-1629892
http://www.publico.pt/cultura/noticia/nos-dias-da-musica-em-belem-ouviremos-como-se-mudaram-os-tempos-1629861
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-bes-e-o-regime-1629873
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/miguel-macedo-quer-gastar-menos-dinheiro-no-combate-aos-fogos-que-no-ano-passado-1629868
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tres-anos-crescer-nao-chegam-portugal-recuperar-nivel-2008/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-garante-ninguem-vai-ganhar-menos-no-proximo-ano/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/adeus-uniao-europeia-alemanha-expulsa-europeus-sem-trabalho
http://www.ionline.pt/iopiniao/numeros-terror/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/passos-coelho-o-calcinhas-portugues=f862599
http://expresso.sapo.pt/ha-5534-funcionarios-publicos-que-querem-deixar-o-estado=f862632
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Juros a 10 anos nos 4% 

 

Destak 

- Custo da mão-de-obra/hora foi de 23,7 euros na zona euro em 2013, em Portugal 11,6 –  

Eurostat 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Coronel Andrade da Silva - INQUISIÇÕES, JULGAMENTOS SUMÁRIOS, NUNCA MAIS! 
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http://economico.sapo.pt/noticias/juros-a-10-anos-nos-4_189932.html
http://www.destak.pt/artigo/190615-custo-da-mao-de-obrahora-foi-de-237-euros-na-zona-euro-em-2013-em-portugal-116-eurostat
http://www.aofa.pt/artigos/Andrade_da_Silva_Inquisicoes_Julgamentos_Sumarios_Nunca_Mais.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exercito - CONCURSO DE ADMISSÃO AOS ESTABELECIMENTOS MILITARES DE ENSINO –  

2014/2015 

Força Aérea - CEMFA visita Feira Internacional do Ar e do Espaço, no Chile 

Força Aérea - Futuros Oficiais da Força Aérea iniciam estágio 

Força Aérea - Dia Internacional das Florestas celebrado na Base Aérea N.º 6 

Força Aérea - Diretor Geral do Ensino Superior visita Força Aérea na Futurália 

Força Aérea - Reportagem da Força Aérea na Futurália 2014 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONCURSODEADMISS%C3%83OAOSESTABELECIMENTOSMILITARESDEENSINO%E2%80%9320142015.aspx
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http://www.emfa.pt/www/noticia-528-reportagem-da-forca-aerea-na-futuralia-2014
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
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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/gen.pl?sid=ve.sections/11
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http://www.leme.pt/historia/efemerides/0327/
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