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Diário de Noticias 

- CAVACO SILVA : "É tempo de o medo dar lugar à esperança" 

- ORÇAMENTO DE ESTADO 2014 : PS contesta prolongamento do resgate 

- Abrandamento das exportações dita queda de 0,6% do PIB no 1º trimestre 

- Carros penhorados pelo fisco subiram 62% este ano 

- Quatro pedidos por dia em 2013: Pedidos de ajuda nos Alcoólicos Anónimos a aumentar 

- Nuno Saraiva - I Governo Inconstitucional 

- NATIONAL GEOGRAPHIC : Primeiro artigo sobre os Açores foi há 95 anos 

 

Correio da Manhã 

- Ordem superior na PSP de Lisboa Polícias carregam móveis velhos 

- Governo pede prolongamento do programa de ajustamento 

 

Jornal de Noticias 

- Presidentes de dez juntas de freguesias "barricados" contra encerramento do Interior 

- Exportações portuguesas caem 0,8% e importações 0,1% 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3962717&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3962786&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/macro/interior.aspx?content_id=3962624&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=3961750&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3962431&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3959642&seccao=Nuno+Saraiva&tag=Opini%E3o+-+Em+Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3960188&seccao=Media&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/policias-carregam-moveis-velhos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/governo-pede-prolongamento-do-programa-de-ajustamento
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Castelo%20Branco&Concelho=Covilh%E3&Option=Interior&content_id=3962794&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3962665
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Presidentes executivos do PSI20 ganharam 33,5 vezes mais do que os trabalhadores 

- Advogados vão passar a poder defender Estado nos processos contra a Administração 

- Sucessão de Durão Barroso coloca governos e instituições da UE à beira de uma grave crise 

- O furacão que ganhou dois lugares em Bruxelas sem passar por São Bento 

- Maioria acena com crise política se TC chumbar soluções para reformas e salários 

 

Ionline 

- i/Pitagórica. Portugueses estão com o Constitucional 

- Crise. PS afunda-se nas sondagens 

- Alteração à contratação colectiva abre guerra entre centrais sindicais 

- Tomás Vasques - A tempestade perfeita 

 

Expresso 

- BCE pode estar a alimentar duas bolhas financeiras 

- Juros da dívida em mínimos de oito anos 

- Isabel Moreira - Um Governo delinquente e desnorteado 
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Diário Económico 

- Confiança dos investidores na zona euro afunda inesperadamente 

- Cavaco dá 'luz verde' à lei geral do trabalho da função pública 

- Marcelo Rebelo de Sousa - "Tribunal Constitucional deve rir-se compulsivamente" do 
pedido de Passos 

- Domingues Azevedo – Esticar a corda 

 

Notícias ao Minuto 

- José Barata : Morreu o último sobrevivente da Revolta dos Marinheiros 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Cabrita - Aposentados e pensionistas: culpados ou inocentes? 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - FRAGATA VASCO DA GAMA INTEGRA A EUROPEAN MARITIME FORCE 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA INAUGURA EXPOSIÇÃO DAS FORÇAS  

ARMADAS NA GUARDA 

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

Camões e das Comunidades Portuguesas 10junho2014 

 

 

 

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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