
Noticias    

Diário de Noticias 

- OCDE : Portugal tem de adotar cortes anuais de 1,9% até 2030 

- OCDE : BCE deve cortar taxa de juro para zero 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS : Só 40% dos portugueses costumam votar 

- CONCORDATA : O fim da "relação ideológica" entre Igreja e Estado 

- Adriano Moreira - O remédio possível ou tardio 

- Pedro Tadeu - Esta saída limpa deixou muito lixo tóxico 

- Mário Soares - Maio, um mês decisivo 

 

Correio da Manhã 

- OCDE: Dívida portuguesa a subir pelo menos até 2015 

- Troika' Durão Barroso: 'Saída limpa' é sucesso para Portugal e Europa 

 

 

Jornal de Noticias 

- Alemanha continuará a crescer com melhores salários a suportarem consumo 

- Fernando Santos - Credores desligados do foguetório 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3846413&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3846417
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3846293&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3846231&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3845913&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3845947&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3845914&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/ocde-divida-portuguesa-a-subir-pelo-menos-ate-2015
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/durao-barroso-saida-limpa-e-sucesso-para-portugal-e-europa
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3846441&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3845790&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Portugal cala-se sobre violações de direitos em África por "razões económicas" 

- Defesa aprova despesa de 2,8 milhões para internato feminino do Colégio Militar 

- Austeridade nas escolas teve o triplo da dose prevista 

- José Vítor Malheiros - Miséria social, miséria moral: mais pobres, mais frágeis 

- Os jovens como protagonistas da mudança nos Dias da Música do CCB 

- A Cantiga era uma Arma estreia-se na RTP2 

- Carrilhões de Mafra vão ter ajuda da Europa Nostra 

 

Ionline 

- A saída limpa de Cavaco em defesa do governo 

- Ministro da Defesa desafia PS para "base de entendimento orçamental" 

- Ministra das Finanças garante que carta para o FMI não tem “surpresas nem sustos” 

- PSD, 40 anos. A social-democracia foi para a gaveta? 

- Bruxelas alerta para consequências de novos chumbos do Tribunal Constitucional 

- Eduardo Oliveira Silva - Muito do que sofremos era evitável 

- Luís Menezes Leitão – Encenações 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/razoes-economicas-calam-portugal-sobre-direitos-humanos-em-africa-1634763?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/defesa-aprova-despesa-de-28-milhoes-para-internato-feminino-do-colegio-militar-1634804
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/austeridade-nas-escolas-teve-o-triplo-da-dose-prevista-1634764
http://www.publico.pt/politica/noticia/miseria-social-miseria-moral-mais-pobres-mais-frageis-1634699
http://www.publico.pt/cultura/noticia/os-jovens-como-protagonistas-da-mudanca-nos-dias-da-musica-do-ccb-1634753?page=-1
http://www.publico.pt/cultura/noticia/a-cantiga-era-uma-arma-estreiase-na-rtp2-1634732
http://www.publico.pt/cultura/noticia/carrilhoes-de-mafra-vao-ter-ajuda-da-europa-nostra-1634767#/0
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saida-limpa-cavaco-defesa-governo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministro-da-defesa-desafia-ps-base-entendimento-orcamental
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ministra-das-financas-garante-carta-fmi-nao-tem-surpresas-nem-sustos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-40-anos-social-democracia-foi-gaveta/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bruxelas-alerta-consequencias-novos-chumbos-tribunal-constitucional/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/muito-sofremos-era-evitavel/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/encenacoes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Ministra promete ao Eurogrupo que Portugal vai "fazer o que é preciso" 

- Bloco apresenta queixa contra o BCE 

 

Diário Económico 

- Ministra promete "determinação" para as reformas do pós-troika 

- Função Pública perde quase dois salários mesmo com devolução 

- PS diz que conferência da troika viola lei eleitoral portuguesa 

- Cavaco Silva deu luz verde aos novos critérios para despedir 

- CGTP acusa Governo de "terrorismo social" 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ministra-promete-determinacao-para-as-reformas-do-postroika_192575.html
http://economico.sapo.pt/noticias/funcao-publica-perde-quase-dois-salarios-mesmo-com-devolucao_192545.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-diz-que-conferencia-da-troika-viola-lei-eleitoral-portuguesa_192593.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-silva-deu-luz-verde-aos-novos-criterios-para-despedir_192548.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cgtp-acusa-governo-de-terrorismo-social_192547.html
http://expresso.sapo.pt/ministra-promete-ao-eurogrupo-que-portugal-vai-fazer-o-que-e-preciso=f868582
http://expresso.sapo.pt/bloco-apresenta-queixa-contra-o-bce=f868490
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE INSTRUMENTAÇÃO MARÍTIMA (CIM) DO  

INSTITUTO HIDROGRÁFICO 

Força Aérea - III Encontro de Centros de Busca e Salvamento dos Açores 

Força Aérea - Fighter Weapons Instructor Training 2014 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TREINO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO  

TRIPULADOS NO KOSOVO 

 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Inauguracao-do-Centro-de-Instrumentacao-Maritima-CIM-do-Instituto-Hidrografico.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-565-iii-encontro-de-centros-de-busca-e-salvamento-dos-acores
http://www.emfa.pt/www/noticia-566-fighter-weapons-instructor-training-2014
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/657
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0506/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



