
Noticias    

Diário de Noticias  

- PRESTAÇÕES SOCIAIS : Governo aplica decisão do TC a partir de julho 

- Previsão do Ministro do Ambiente: Aumentos na água no litoral e redução no interior 

- Para lugar das finanças fechadas: Reforma do Estado avança com "condomínios  comuns" 

- Baptista Bastos - As derivas 

- ATENEU COMERCIAL DO PORTO : Dívida leva a ponderar venda de 1.ª edição de Lusíadas 

 

Jornal de Noticias 

- Pedido de aclaração "não tem qualquer base legal", defende Menezes Leitão 

 

Público 

- Governo força recurso para TC com artigo que prevê nulidade do acórdão 

- Governo diz que faltam “instrumentos” para reduzir a administração pública 

- EUA anunciam cortes de 30% no CO2 e China diz que vai impor limites 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3952197&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3952391&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3952195&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3952480&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3952404&seccao=Livros&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3952457&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-forca-recurso-para-tc-com-artigo-que-preve-nulidade-do-acordao-1638590?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-diz-que-faltam-instrumentos-para-reduzir-a-administracao-publica-1638558
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/eua-anunciam-cortes-de-30-no-co2-e-china-tambem-diz-que-vai-impor-limites-1638535
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Executivo acusa. Tribunal Constitucional põe em causa governação 

- Louçã - Saída do euro passa de “catastrófica” a admissível 

- Conselheiro desafiou Portas a propor antecipação das legislativas 

- Austeridade na Europa lançou 800 mil crianças na pobreza 

- UE. Ajustamento tornou Portugal 4.º pior país a apoiar o desemprego 

- Bruxelas. Há margem para aumentar carga fiscal sobre imóveis e ambiente 

- Eduardo Oliveira Silva - Foguetórios de ilusão e políticas chantagistas 

 

Expresso  

- Paula Santos - Governo fora da lei! 

- Cortes salariais renderam menos ao Estado do que era esperado 

- Função pública : Governo diz que é "adequado e idóneo" insistir na redução dos salários 

 

Diário Económico  

- Porto de Lisboa contrata ‘robots’ para fazer a segurança do rio Tejo 

- Bolsas em baixa antes do PIB da zona euro, Lisboa avança 

- Descida da taxa directora para 0,15%- e mais cartas na manga 

- Maioria quer reforçar controlo do Parlamento sobre conselho geral da RTP 
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http://economico.sapo.pt/noticias/porto-de-lisboa-contrata-robots-para-fazer-a-seguranca-do-rio-tejo_194862.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bolsas-em-baixa-antes-do-pib-da-zona-euro-lisboa-avanca_194892.html
http://economico.sapo.pt/noticias/descida-da-taxa-directora-para-015-e-mais-cartas-na-manga_194879.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maioria-quer-reforcar-controlo-do-parlamento-sobre-conselho-geral-da-rtp_194864.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/executivo-acusa-tribunal-constitucional-poe-causa-governacao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/louca-saida-euro-passa-catastrofica-admissivel/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conselheiro-desafiou-portas-propor-antecipacao-das-legislativas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/austeridade-na-europa-lancou-800-mil-criancas-na-pobreza/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ue-ajustamento-tornou-portugal-4-pior-pais-apoiar-desemprego/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-ha-margem-aumentar-carga-fiscal-sobre-imoveis-ambiente/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/foguetorios-ilusao-politicas-chantagistas/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/governo-fora-da-lei=f873845
http://expresso.sapo.pt/cortes-salariais-renderam-menos-ao-estado-do-que-era-esperado=f873829
http://expresso.sapo.pt/governo-diz-que-e-adequado-e-idoneo-insistir-na-reducao-dos-salarios=f873734
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Dívida : Mercados reagem sem alarme a chumbo 

- Secretas : 'Manual' dos espiões recomenda violação da lei 

- Crédito : BCE "ajudou soberanos" mas esqueceu as PME 

- Saúde : Testado primeiro fármaco luso para cancro 

- Processo : Privatização da TAP volta 'à baila' 

- Esquerda : Beleza não afasta "entendimentos" com Bloco e CDU 

- Aguiar-Branco : "A Defesa preparou o pós-troika com a troika em Portugal" 

- Aguiar-Branco : Clarificação do TC é essencial para decidir medidas alternativas 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/228586/mercados-reagem-sem-alarme-a-chumbo
http://www.noticiasaominuto.com/pais/229168/manual-dos-espioes-recomenda-violacao-da-lei
http://www.noticiasaominuto.com/economia/229189/bce-ajudou-soberanos-mas-esqueceu-as-pme
http://www.noticiasaominuto.com/pais/229181/testado-primeiro-farmaco-luso-para-cancro
http://www.noticiasaominuto.com/economia/229170/privatizacao-da-tap-volta-a-baila
http://www.noticiasaominuto.com/politica/229164/beleza-nao-afasta-entendimentos-com-bloco-e-cdu
http://www.noticiasaominuto.com/politica/229015/a-defesa-preparou-o-pos-troika-com-a-troika-em-portugal
http://www.noticiasaominuto.com/economia/229008/clarificacao-do-tc-e-essencial-para-decidir-medidas-alternativas
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas  

Força Aérea - Concurso aberto para Mestrado em Aeronáutica 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  
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http://www.emfa.pt/www/noticia-591-concurso-aberto-para-mestrado-em-aeronautica-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/0604/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



