
Noticias    

Diário de Noticias 

- Novos descontos da ADSE entram amanhã em vigor 

- Entrevista a  Jean-Claude Juncker: "Portugueses são geniais, capazes de todos os esforços" 

- Entrevista a Martin Schulz: "Vejo elevado nível de desemprego e trabalhos -precários" 

- ELEIÇÕES REGIONAIS E MUNICIPAIS : Bons resultados para o Syriza na Grécia 

- Pedro Marques Lopes - Tarde demais? 

- Leonídio Paulo Ferreira - Já não é segredo: gregos voltam a mandar no mar 

 

Jornal de Noticias 

- Mulheres que ousaram romper o ciclo da violência doméstica 

- Alfredo Leite - Juncker, o ovo de Colombo do PSD/CDS 

 

Público 

- Diploma que aumenta descontos para a ADSE publicado hoje 

- Três suicídios na PSP com arma de serviço num mês e meio 

- José Vítor Malheiros - Miséria social, miséria moral: mais pobres, mais frágeis 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO356184.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3918925&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3919341&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3915379&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3893950&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3913372&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3910587&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3914210&opiniao=Alfredo%20Leite
http://www.publico.pt/economia/noticia/diploma-que-aumenta-descontos-para-a-adse-publicado-hoje-1636544
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/tres-suicidios-na-psp-com-arma-de-servico-num-mes-e-meio-1636502
http://www.publico.pt/politica/noticia/miseria-social-miseria-moral-mais-pobres-mais-frageis-1634699
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Função Pública. PS só acaba com cortes se economia deixar 

- Produção na construção em Portugal regista as maiores quedas da UE em Março 

- Europeias. Marisa Matias defende país esquecido porque portugueses não são" apenas 
cofres" 

- Passos, PCP e BE colam Seguro ao tratado orçamental 

- Tomás Vasques - Cristovão Colombo e os esquentadores 

 

Expresso 

- "Não acabou", adverte diretor do fundo de resgate 

- Assis no PSD e Rangel no PS "ninguém daria conta" 

 

Diário Económico 

- Emprego cai há cinco anos consecutivos 

- Mercados em Zoom: Juros sobem em todos os prazos no primeiro dia sem a troika 

- Bancos nacionais caem mais de 2% e impõem perdas em Lisboa 

- Governo aprova incentivos fiscais para 12 empresas 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Discurso do Chefe do Estado-Maior da Armada no dia da Marinha 
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http://economico.sapo.pt/noticias/emprego-cai-ha-cinco-anos-consecutivos_193579.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-juros-sobem-em-todos-os-prazos-no-primeiro-dia-sem-a-troika_193581.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bancos-nacionais-caem-mais-de-2-e-impoem-perdas-em-lisboa_193573.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-aprova-incentivos-fiscais-para-12-empresas_193544.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/funcao-publica-ps-so-acaba-cortes-se-economia-deixar/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/producao-na-construcao-portugal-regista-maiores-quedas-da-ue-marco
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-europeias/europeias-marisa-matias-defende-pais-esquecido-porque-portugueses-nao-sao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-pcp-be-colam-seguro-ao-tratado-orcamental
http://www.ionline.pt/iopiniao/cristovao-colombo-os-esquentadores/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/nao-acabou-adverte-diretor-do-fundo-de-resgate=f870810
http://expresso.sapo.pt/assis-no-psd-e-rangel-no-ps-ninguem-daria-conta=f870805
http://www.aofa.pt/rimp/Discurso_CEMA_Dia_da_Marinha_2014.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - QUEDA AO MAR DE PESCADOR LÚDICO NUMA FALÉSIA DO CABO ESPICHEL 

Marinha - FUZILEIROS E MARINES TREINAM EM CONJUNTO 

Marinha - RESGATE DE DOIS TRIPULANTES DE EMBARCAÇÃO DESGOVERNADA EM  

PORTIMÃO - COM FOTOS E VÍDEO 

 

 

 

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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