
Noticias    

Diário de Noticias 

- DEBATE : PS reúne-se com outros partidos para debater crise 

- DOIS ANOS DO EXECUTIVO : OE2014 é próximo grande desafio para o Governo 

 

Correio da Manhã  

- “Governo põe em causa o futuro” 

- Orçamento Retificativo 

- Respeitem as crianças 

- As novas reservas 

 

Jornal de Noticias 

- Fenprof promete fazer greve em exames se Governo continuar intransigente 

- Site das Finanças para entrega de IRS é "desastroso" 

- Em dois anos, um terço do Governo original saiu e Executivo aumentou de 48 para 51  

membros 

- Presidente do BCE prevê que recuperação da zona euro se inicie no fim do ano 

- Do falhanço e do sucesso 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3253681&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3253673&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/governo-poe-em-causa-o-futuro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/maria-de-belem/orcamento-retificativo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/miguel-a-ganhao/respeitem-as-criancas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/angelo-correia/as-novas-reservas
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3252939
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=3252963
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3253712&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3253692
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3252318&opiniao=Jos%E9%20Mendes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- MP denuncia ginásios, bancos e seguradoras com cláusulas abusivas 

- Financiamento da economia discutido entre Vítor Gaspar e banqueiros 

- Marcelo diz que Vítor Gaspar é “bastante inútil” para o Governo 

- Em tempo de exames, ter cuidado com o cérebro começa à mesa das refeições 

- Bombeiros profissionais aderem à greve de 27 de Junho 

- Aguiar-Branco anuncia corte de 36 milhões em medidas sectoriais na Defesa (*) 

- O fracasso, modo de usar (sem rectificar) (*) 

 

Ionline 

- Barómetro i/Pitagórica. Maioria de esquerda no parlamento 

- Reforma mais tarde? Maioria dos inquiridos diz "não" 

- PS assinala dois anos de governo: do "descalabro" à "tragédia social" 

- Secretário-geral da NATO rejeita intervenção militar na Síria 

- A ausência de Seguro na Aula Magna 
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http://www.publico.pt/portugal/jornal/mp-denuncia-ginasios-bancos-e-seguradoras-com-clausulas-abusivas-26627926
http://www.publico.pt/economia/jornal/financiamento-da-economia-discutido-entre-vitor-gaspar-e-banqueiros-26621337
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-diz-que-vitor-gaspar-e-bastante-inutil-para-o-governo-1596221
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/em-tempo-de-exames-ter-cuidado-com-o-cerebro-comeca-a-mesa-das-refeicoes-1596104#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/bombeiros-profissionais-aderem-a-greve-de-27-de-junho-1596214
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/barometro-ipitagorica-maioria-esquerda-no-parlamento
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/reforma-mais-tarde-maioria-dos-inquiridos-diz-nao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-assinala-dois-anos-governo-descalabro-tragedia-social
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/secretario-geral-da-nato-rejeita-intervencao-militar-na-siria
http://www.ionline.pt/iOpiniao/ausencia-seguro-na-aula-magna
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Merkel recusa cedência de novas competências nacionais a Bruxelas 

- Passos não vai esperar que todos estejam de acordo 

- Portugal regressa ao 'clube' da bancarrota 

- Passos Coelho e os 4400 boys 

- Paulo Portas: há quem tenha mesmo uma "linha vermelha" 

 

Destak 

- Bancos alimentares contra a fome recolheram 2.445 toneladas de alimentos 
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http://expresso.sapo.pt/merkel-recusa-cedencia-de-novas-competencias-nacionais-a-bruxelas=f811290
http://expresso.sapo.pt/passos-nao-vai-esperar-que-todos-estejam-de-acordo=f811193
http://expresso.sapo.pt/portugal-regressa-ao-clube-da-bancarrota=f811173
http://expresso.sapo.pt/paulo-portas-ha-quem-tenha-mesmo-uma-linha-vermelha=f811365
http://www.destak.pt/artigo/165190-bancos-alimentares-contra-a-fome-recolheram-2.445-toneladas-de-alimentos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Sagres inicia 60ª viagem de instrução de cadetes 

Exército - JURAMENTO DE BANDEIRA DOS ALUNOS DO 1º ANO DA ACADEMIA MILITAR E  

IMPOSIÇÃO DA INSÍGNIA DE MEMBRO HONORÁRIO DA ORDEM DA INSTRUÇÃO PÚBLICA  

 

 

 

 

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 

03-06-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Sagres-inicia-60-Viagem-de-Instrucao-de-cadetes.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0603/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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