
Noticias    

Diário de Noticias 

- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL : Juízes criticam ataques de Passos e exigem respeito 

- PS : Seguro critica silêncio de Cavaco a chumbo do TC 

- EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA : Eanes diz que ruído sobre chumbo do TC não é saudável 

- VENDAS DO COMÉRCIO A RETALHO EM ABRIL : Portugal com a única queda da EU 

- ÚLTIMA DÉCADA EM PORTUGAL : Estudo revela que mortalidade por AVC diminuiu 46% 

- ECONOMIA : Juros da dívida de Portugal a descer em todos os prazos 

 

Correio da Manhã 

- Seguro testa hoje ‘aparelho’ do PS 

- Pedido de aclaração de Passos avança 

 

 

Jornal de Noticias 

- Passos diz que juízes do Constitucional têm de ser mais bem escolhidos 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3955484&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3954829
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3954697&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3955494&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3955532&seccao=Sa%FAde
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3955416&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/seguro-testa-hoje-aparelho-do-ps
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/pedido-de-aclaracao-de-passos-avanca
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3955131&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Passos sobe parada na guerra contra o TC 

- Governo exige saber posição do Tribunal Constitucional sobre a despesa do Estado 

- Maioria revoga artigo que dava maior protecção nos pagamentos pela Internet 

- OIT alerta para crescente risco de pobreza entre as crianças 

- André Freire - As europeias de 2014: subsídios para a compreensão dos resultados 

- Economistas alertam para dificuldade em conciliar actual dívida com pacto orçamental 

 

Ionline 

- PS acusa governo de colocar em causa regular funcionamento das instituições  

democráticas 

- Novo processo pede anulação de swap do Metro do Porto 

- PCP quer dissolução da Assembleia da República já 

- BCE baixa hoje juros para 0,1% mas não vai ficar por aqui 

 

Expresso 

- PS diz que Cavaco "tem o dever de intervir" 

- Governo aprova hoje 'isco' para o TC (e para Cavaco) 

- Presidente da AR desautorizada duas vezes na conferência de líderes 

- PSD desafia Tribunal Constitucional a "não desertar" e "não fugir às responsabilidades" 

- Jerónimo pede intervenção de Cavaco e eleições antecipadas 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/as-europeias-de-2014-subsidios-para-a-compreensao-dos-resultados-1638668?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/economistas-alertam-para-dificuldade-de-manter-nivel-da-divida-e-cumprir-pacto-orcamental-1638739
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novo-processo-pede-anulacao-swap-metro-porto/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/pcp-quer-dissolucao-da-assembleia-da-republica-ja/pag/-1
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http://expresso.sapo.pt/ps-diz-que-cavaco-tem-o-dever-de-intervir=f874115
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http://expresso.sapo.pt/jeronimo-pede-intervencao-de-cavaco-e-eleicoes-antecipadas=f874002
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Sindicatos da Função Pública exigem salários e subsídios sem cortes em Junho 

- PS pede intervenção de Cavaco 

- Associação de Juízes exige respeito a Passos 

- Começa nova era no euro com juros quase zero 

- No ano passado, não houve dúvidas quanto ao valor 

 

Notícias ao Minuto 

- Conselho de Ministros : Passos quer aprovar ainda hoje cortes nas pensões 

- Fiscalização : Juízes de Constitucionais escolhidos por parlamentos em quase toda a Europa 

- Jorge Miranda : "Não percebo onde Passos quer chegar com guerra institucional" 

- PCP : "Passos quer ser ele a tomar as decisões do Constitucional" 

- Constitucional : Juízes criticam posição de Passos e exigem respeito 

- Alberto Martins : "O Estado de Direito tem regras que o Governo não quer cumprir" 

- Chumbo : Troika exige nova austeridade "o mais rapidamente possível" 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General José Oliveira Simões - A Austeridade e a FAP 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA COMEMORA O DIA MUNDIAL DOS OCEANOS 

Marinha - DIREÇÃO DE FARÓIS ELEITA PARA O CONSELHO DA AISM-IALA 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM PESCADOR DA EMBARCAÇÃO MESTRE VIRGÍLIO 

 

 

 

 

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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