
Noticias    

Diário de Noticias 

- EUROSTAT - Desemprego em Portugal desce para 14,6% em abril 

- APÓS MAIS UM CHUMBO : Portas defende "clarificação do pensamento" do TC 

- OE 2014 : PSD acusa TC de não estar "à altura das responsabilidades" 

- OE 2014 : Presidente do TC reage a críticas falando em "disparates" 

- Mário Soares - Enfim, o Tribunal Constitucional falou 

- Adriano Moreira - A força e o direito 

- SPA : Apresentação de 'Retratos de Camões', de Graça Moura 

 

Correio da Manhã 

- Crise no PS - Costa impõe calendário 

 

Jornal de Noticias 

- Milhares de espanhóis reivindicam referendo sobre monarquia 

- Vencedora do Prémio Pessoa diz que a ciência é de todos, para todos 

 

Público 

- Governo deixa cair transferência da dívida para privados na concessão da Transtejo 

- Irregularidades de contas da Madeira atingiram 479 milhões de euros em 2013 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3950774&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3950365&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3950108&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3949453&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3950278&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3950277&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3950694&seccao=Livros&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/costa-impoe-calendario
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3950128&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3950276&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-deixa-cair-transferencia-da-divida-para-privados-na-concessao-da-transtejo-1638386
http://www.publico.pt/politica/noticia/ilegalidades-praticadas-pela-madeira-atingiram-479-milhoes-de-euros-em-2013-1638440
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- A troika afinal não sai. Fica à espera do plano B 

- Crise no Bloco. Louçã já admite saída do euro e defende aproximação ao PCP 

- PS. Quando Seguro achava que as directas “iam matar o partido” 

- 10 Junho. BE sugere a Cavaco Silva que viaje para a Guarda pelas estradas alternativas 

 

Expresso 

- Coligação já fala de "pântano" 

- Chumbo do TC coloca Portugal em "escravidão fiscal" 

- A dor de cabeça de Maria Luís 

 

Diário Económico 

- Costa quer liderança do PS resolvida até ao Verão 

- Mercados em Zoom: Banca portuguesa em forte queda 

- Parceiros sociais discutem reforma do Estado na quinta-feira 

- Risco de Portugal alivia na ressaca do chumbo do Constitucional 

- Credores exigem saber medidas também para o próximo ano 

- Governo dramatiza e adia saída da ‘troika’ por causa do Constitucional 
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http://economico.sapo.pt/noticias/costa-quer-lideranca-do-ps-resolvida-ate-ao-verao_194802.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-banca-portuguesa-em-forte-queda_194814.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parceiros-sociais-discutem-reforma-do-estado-na-quintafeira_194816.html
http://economico.sapo.pt/noticias/risco-de-portugal-alivia-na-ressaca-do-chumbo-do-constitucional_194807.html
http://economico.sapo.pt/noticias/credores-exigem-saber-medidas-tambem-para-o-proximo-ano_194800.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-dramatiza-e-adia-saida-da-troika-por-causa-do-constitucional_194798.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/troika-afinal-nao-sai-fica-espera-plano-b/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/crise-no-bloco-louca-ja-admite-saida-euro-defende-aproximacao-ao-pcp/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-quando-seguro-achava-directas-iam-matar-partido/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/10-junho-be-sugere-cavaco-silva-viaje-guarda-pelas-estradas-alternativas
http://expresso.sapo.pt/coligacao-ja-fala-de-pantano=f873651
http://expresso.sapo.pt/chumbo-do-tc-coloca-portugal-em-escravidao-fiscal=f873635
http://expresso.sapo.pt/a-dor-de-cabeca-de-maria-luis=f873641
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Saída Limpa : PS exige imediata divulgação da carta enviada ao FMI 

- Ferro Rodrigues : PS vive "situação excecional" e arrisca "descredibilização" 

- Morais Sarmento : "O que podemos fazer a seguir é atirar o Governo pela janela" 

- Dívida : Mercados reagem sem alarme a chumbo 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/228737/ps-exige-imediata-divulgacao-da-carta-enviada-ao-fmi
http://www.noticiasaominuto.com/politica/228621/ps-vive-situacao-excecional-e-arrisca-descredibilizacao
http://www.noticiasaominuto.com/politica/228605/o-que-podemos-fazer-a-seguir-e-atirar-o-governo-pela-janela
http://www.noticiasaominuto.com/economia/228586/mercados-reagem-sem-alarme-a-chumbo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército –Integração dos Museus Militares do Porto e de Elas na rede portuguesa de museus 

Exército - EXERCÍCIO "TRIDENT JAGUAR 14" 

Exército - EXERCÍCIO "MORSA 14", DA ZONA MILITAR DA MADEIRA  

Força Aérea - Concurso para admissão ao Estágio-Técnico Militar do Ensino Universitário 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Militares portugueses visitam Brigada do  

Exército Afegão  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Comemorações do Dia de Portugal de Camões e  

das Comunidades Portuguesas - 10 junho 2014 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Comemorações do Dia de Portugal de Camões e  

das Comunidades Portuguesas 10junho2014 - Voz Rádio 

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/INTEGRA%C3%87%C3%83ODOSMUSEUSMILITARESDOPORTOEDEELVASNAREDEPORTUGUESADEMUSEUS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOTRIDENTJAGUAR14.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOMORSA14,DAZONAMILITARDAMADEIRA.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-590-concurso-para-admissao-ao-estagio-tecnico-militar-do-ensino-universitario
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/671
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/672
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/673
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/0603/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



