
Noticias    

Diário de Noticias 

- 2013 : Portugueses trabalham até 4 de junho só para pagar impostos 

- FINAL DA TARDE : Conselho de Estado reúne-se para discutir o 'pós-troika' 

- ENTREVISTAS AO 'FINANCIAL TIMES' : BCP e BES alertam para o "vírus de Chipre" 

- Gaspar deve sair mais depressa do que fala 

- Nem a fé nos salva 

- MORAIS SARMENTO REVELA : "Cavaco Silva evitou a queda do Governo" 

- Passos, “o aprendiz de feiticeiro” (*) 

 

Correio da Manhã  

- PS: Proposta de conversão de dívidas fiscais em capital social : Salvar empresas sem gastar  

nada 

- Uma questão de tempo 

- A reforma do Estado 

 

Jornal de Noticias 

- BE considera "brincadeira de muito mau gosto" tema para o Conselho de Estado 

- Alberto João Jardim diz que vai ao Conselho de Estado com "sensação de impotência" 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3229035&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3229031&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3228682&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3228677&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3227593&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3226497
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/salvar-empresas-sem-gastar-nada
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/uma-questao-de-tempo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/maria-de-belem/a-reforma-do-estado005715290
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3228286&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3228440&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Montenegro garante que o país “não mais cairá” na “humilhação” de perder a soberania 

- Seguro afirma que Portugal está à beira de uma "crise de regime" 

- Sondagem mostra vontade de renegociar ou denunciar acordo com a troika 

- Número de desempregados com ensino superior disparou mais de 30% em Abril 

 

Ionline 

- Maioria dos portugueses quer renegociar Memorando 

- Conselheiros de Estado querem discutir o actual governo e o pós-Passos Coelho 

- Soares junta esquerdas para debater como sair da austeridade 

- Conheça o mundo louco de Bruxelas. Como viver à margem da realidade 

- Movimento "Que se lixe a troika" convoca protesto para hoje em Belém 

- É urgente acabar com este PREC 

 

Expresso 

- Conselho de Estado com protesto "Que se lixe a troika" à porta 

- Líder do PCP fala num Governo "fora da lei" 

- China empenhada em ajudar a Europa a combater a crise 

- Mais 72 mil desempregados em abril 

- Banif e os vampiros 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/montenegro-garante-que-o-pais-nao-mais-caira-na-humilhacao-de-perder-a-soberania-1594924
http://www.publico.pt/politica/noticia/seguro-afirma-que-portugal-esta-a-beira-de-uma-crise-de-regime-1594863
http://www.publico.pt/economia/noticia/sondagem-mostra-vontade-de-renegociar-ou-denunciar-acordo-com-a-troika-1594818
http://www.publico.pt/economia/noticia/numero-de-desempregados-com-ensino-superior-disparou-mais-de-30-em-abril-1594817
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/maioria-dos-portugueses-quer-renegociar-memorando
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/conselheiros-estado-querem-discutir-actual-governo-pos-passos-coelho
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/soares-junta-esquerdas-debater-sair-da-austeridade
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/conheca-mundo-louco-bruxelas-viver-margem-da-realidade
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/movimento-se-lixe-troika-convoca-protesto-hoje-belem
http://www.ionline.pt/iOpiniao/urgente-acabar-este-prec
http://expresso.sapo.pt/conselho-de-estado-com-protesto-que-se-lixe-a-troika-a-porta=f808194
http://expresso.sapo.pt/lider-do-pcp-fala-num-governo-fora-da-lei=f808129
http://expresso.sapo.pt/china-empenhada-em-ajudar-a-europa-a-combater-a-crise=f808028
http://expresso.sapo.pt/mais-72-mil-desempregados-em-abril=f807970
http://expresso.sapo.pt/banif-e-os-vampiros=f808096
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Estão a decorrer as Comemorações do Dia da Marinha 

Exército - OBSERVADORES DA ARGÉLIA E DA TUNÍSIA EM SANTA MARGARIDA 

 

 

 

 

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 

20-05-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Dia-Marinha.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/OBSERVADORESDAARG%C3%89LIAEDATUN%C3%8DSIAEMSANTAMARGARIDA.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/111
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0520/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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