
Noticias    

Diário de Noticias 

- CES: cortes permanentes nas pensões abalam confiança 

- PELO 6.º MÊS CONSECUTIVO : BCE deverá deixar hoje inalterada taxa directora 

- CONSELHO DE MINISTROS ALARGADO HOJE NA AJUDA : Governo faz balanço de três anos 
de ajustamento 

 

Correio da Manhã 

- Passos Coelho: "Parem de aterrorizar as pessoas" 

- Pequenos negócios asfixiados pelos impostos 

 

Jornal de Noticias 

- Críticas à contribuição de sustentabilidade são justas mas é cedo para apreciar  

constitucionalidade 

- Reformados elogiam críticas do Conselho Económico e Social ao caráter duradouro das  

contribuições 

- Daniel Deusdado - Passos e Seguro precisam muito de sair, limpinhos 

 

Público 

- Quase um quarto dos portugueses continua sem conseguir pagar despesas básicas 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3850655&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3850788&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3850683&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-coelho-parem-de-aterrorizar-as-pessoas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/pequenos-negocios-asfixiados-pelos-impostos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3850939&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3850879&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3849972&opiniao=Daniel%20Deusdado
http://www.publico.pt/economia/noticia/quase-um-quarto-dos-portugueses-continua-sem-conseguir-pagar-despesas-basicas-1634989?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Extinção do posto de trabalho com novas regras a partir de 1 de Junho 

- Swaps. Empresas públicas reclamam ao Santander devolução de 134 milhões 

- GNR. Militares na reforma podem ser expulsos e perder parte da pensão se não cumprirem  

regras 

- Ana Sá Lopes - A 17 de Maio na Cova da Iria 

- Ema Paulino - O preço da saúde 

- Fernando DaCosta - Do Meco a São Bento 

 

Expresso 

- Generais abandonam cerimónia por causa de ministro 

- Conselho Económico e Social chumba estratégia orçamental 

- Dar nova vida à "Mensagem" de Pessoa 

- Presidente do Eurogrupo : "Se correr mal esqueçam o cautelar, terão de pedir outro 
programa" 

- Líder da UGT furioso com Governo: "Para quê tantos elogios?" 

 

Diário Económico 

- Chumbo do TC obrigará Governo a mudar plano para o pós-troika 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://economico.sapo.pt/noticias/chumbo-do-tc-obrigara-governo-a-mudar-plano-para-o-postroika_192795.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/extincao-posto-trabalho-novas-regras-partir-1-junho
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/swaps-empresas-publicas-reclamam-ao-santander-devolucao-134-milhoes-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/gnr-militares-na-reforma-podem-ser-expulsos-perder-parte-da-pensao-se-nao-cumprir-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/17-maio-na-cova-da-iria/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/preco-da-saude/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/meco-sao-bento
http://expresso.sapo.pt/generais-abandonam-cerimonia-por-causa-de-ministro=f868951#ixzz314ZKtKMx
http://expresso.sapo.pt/conselho-economico-e-social-chumba-estrategia-orcamental=f868981
http://expresso.sapo.pt/dar-nova-vida-a-mensagem-de-pessoa=f868841
http://leitor.expresso.pt/#library/expressodiario/07-05-2014d/caderno-1/temas-principais/03_temas-principais_entrevi-2
http://expresso.sapo.pt/lider-da-ugt-furioso-com-governo-para-que-tantos-elogios=f868902
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - VISITA DO NRP ALMIRANTE GAGO COUTINHO AO PORTO DO FUNCHAL –  

CONVITE PARA EMBARCAR 

 

 

 

 

 

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/Visita-do-NRP-Almirante-Gago-Coutinho-ao-Porto-do-Funchal-convite-para-embarcar.aspx
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/0508/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



