
Noticias    

Diário de Noticias 

- PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO EUROPEIA : "É preciso uma outra UE" 

- PROMULGAÇÃO EM CAUSA : PS critica Cavaco sobre diploma da ADSE 

- Cada português paga hoje mais 1800 euros de impostos do que em 2000 

- Juros da dívida a subir nos prazos mais longos 

- Paulo Pereira de Almeida - Ainda há escravos na Europa... 

- José Manuel Pureza - A contratação coletiva como democracia 

- Fernanda Câncio - Tchin tchin 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco dá aval para mais descontos para ADSE 

 

Jornal de Noticias 

- STCP perdeu mais de 6 milhões passageiros em 2013 

- Sindicatos filmam os efeitos da crise nos países da austeridade 

- Paulo Ferreira - De Bruxelas veio uma pedrada 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3866137&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3866866&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO353972.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3866878&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3866481&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3866479&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3866478&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/cavaco-da-aval-para-mais-descontos-para-adse
http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO353844.html?page=0
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3866901&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3866261&opiniao=Paulo%20Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Descontos para a ADSE aumentam para 3,5% a partir de Junho 

- Assis e Rangel de acordo: não há consequências automáticas do resultado das europeias 

- Emigração foi a válvula de escape que aliviou as tensões sociais 

- A Naifa em Lisboa: “Nos próximos anos, a cultura em Portugal vai ser bastante martirizada” 

- Pedro Sousa Carvalho - Economia, levanta-te e anda 

 

Ionline 

- PIB desce 0,7% por causa de queda das exportações 

- Cryptoescudo. A bitcoin portuguesa quer pagar a dívida pública 

- BES. Prejuízos sobem para 89,2 milhões de euros no 1º trimestre de 2014 

- Fisco arrecadou 57,8 mil milhões de euros em impostos em 2012 e 2013 

- Recibos online. Novo sistema quer pôr fim à emissão de talões em papel 

- Luís Rosa - Europa: uma utopia perigosa 

 

Expresso 

- Mariana Mortágua - Acredita, se não tiveres nojo 

- Cavaco promulga ADSE, PCP e Bloco avançam para o Constitucional 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/depois-do-veto-cavaco-silva-aceita-aumento-dos-descontos-para-a-adse-1636150?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/assis-e-rangel-concordam-que-nao-haja-consequencias-imediatas-do-resultado-das-europeias-1636120?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/emigracao-foi-a-valvula-de-escape-que-aliviou-as-tensoes-sociais-1636107?page=-1
http://www.publico.pt/cultura/noticia/a-naifa-em-lisboa-nos-proximos-anos-a-cultura-em-portugal-vai-ser-bastante-martirizada-1636096
http://www.publico.pt/economia/noticia/economia-levantate-e-anda-1636131?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pib-desce-07-causa-queda-das-exportacoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cryptoescudo-bitcoin-portuguesa-quer-pagar-divida-publica-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bes-prejuizos-sobem-892-milhoes-euros-no-1o-trimestre-2014/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fisco-arrecadou-578-mil-milhoes-euros-impostos-2012-2013/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/recibos-online-novo-sistema-quer-fim-emissao-taloes-papel/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/europa-uma-utopia-perigosa/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/acredita-se-nao-tiveres-nojo=f870367
http://expresso.sapo.pt/cavaco-promulga-adse-pcp-e-bloco-avancam-para-o-constitucional=f870475
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Diário Económico 

- Descontos para a ADSE aumentam em Junho 

- Eléctricas espanholas devolvem 246 milhões aos consumidores 

- Funcionários públicos perderam mais 6% do salário 

- Contribuintes suportam maior carga fiscal desde 1995 

- Concessão dos transportes públicos “é irreversível” 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Loureiro dos Santos - Rússia torna obsoletos conceitos de defesa ocidentais 

- EUROMIL - Resumo, efectuado pela EUROMIL, do que de mais relevante ocorreu neste 
grande evento realizado em Portugal! 

- EUROMIL - As fotografias deste grande evento realizado em Portugal 
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http://economico.sapo.pt/noticias/descontos-para-a-adse-aumentam-em-junho_193427.html
http://economico.sapo.pt/noticias/electricas-espanholas-devolvem-246-milhoes-aos-consumidores_193429.html
http://economico.sapo.pt/noticias/funcionarios-publicos-perderam-mais-6-do-salario_193410.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contribuintes-suportam-maior-carga-fiscal-desde-1995_193407.html
http://economico.sapo.pt/noticias/concessao-dos-transportes-publicos-e-irreversivel_193382.html
http://www.publico.pt/mundo/noticia/russia-torna-obsoletos-conceitos-de-defesa-ocidentais-1636073
http://www.euromil.org/index.php?option=com_content&view=article&id=609%3Aeuromil-hold-its-109th-presidium-meeting-in-lisbon&catid=114%3Atop-news
http://www.euromil.org/index.php?option=com_rsgallery2&page=slideshow&gid=40&Itemid=37
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea – Cautela da Lotaria Nacional 

 

 

 

 

 

 

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   
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http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/artigo-centenario-002.024-lancamento-da-cautela-da-lotaria-nacional
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/0516/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



