
Noticias    

Diário de Noticias 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS 2014 : O pior resultado do PSD, PS longe dos 44,53% de 2004 

- EUROPEIAS : "Governo chegou ao fim", diz Seguro 

- JERÓNIMO DE SOUSA : PCP vai apresentar moção de censura 

- Marisa Matias – Bloco de Esquerda: "Continuaremos a dar muito trabalho às forças da  

direita" 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS : Portugal é o oitavo estado-membro com mais abstenção 

- DEFESA : Aguiar-Branco dá avião para homólogo voltar a casa 

 

Correio da Manhã 

- Conheça os resultados das eleições nos restantes países da Europa 

- Passos diz que Governo vai até ao fim 

 

Jornal de Noticias 

- Presidente Eurogrupo diz que eleições mostram que "eleitores estão impacientes" 

- BCE admite tomar medidas para fazer chegar crédito à economia 
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Público 

- PPE ganhou as eleições europeias, extremistas poderão chegar aos 130 eleitos 

- Resultado do PS “tem que ser motivo de preocupação”, avisa António Costa 

- Os vencedores e os vencidos da noite eleitoral 

- “Estar na Europa nestas condições é uma prisão” 

- Mario Draghi abre a porta a medidas extraordinárias para combater inflação baixa 

- Teresa de Sousa - O pior de tudo será desvalorizar os resultados 

- Seguro revela que PS apoia moção de censura do PCP 

 

Ionline 

- Eleições europeias. Um 31 para o PS 

- Projecto europeu sob ameaça. Falta saber quem se atreve a mudar 

- Finanças gastam quase 100 mil euros em três viaturas e 10,6 mil em passeio turístico 

- Eduardo Oliveira Silva - PS vence mas não convence e coligação PSD/CDS sofre forte abanão 

- Luís Lima - E a classe média que pague a crise 

 

Expresso 

- 29 factos, frases, números e curiosidades sobre a noite eleitoral 

- Para onde é que isto vai? 

- Desta vez, o PCP ganhou mesmo 
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Diário Económico 

- “Presidente deve impedir o prolongamento do empastelamento político” 

- Costa e César pressionam Seguro 

- Conselheiro nacional do CDS questiona "se vale a pena fazer coligação" 

- Draghi teme "perigosa espiral negativa" 

- Há 170 mil “ocupados” que não contam para o desemprego 

- Bruno Faria Lopes - Quem garante que o Governo aguenta até ao fim? 

- Tribunal grego declara inconstitucional privatização das águas 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Cerimónia de Conclusão de Programa de Formação da Força Aérea no  

Afeganistão 

Força Aérea - Fim do Curso Avançado de Assistência e Proteção em Resposta a Emergências  

Químicas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO  

PARTICIPAM EM EXERCÍCIO SILVER BAYONET 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO - MILITARES PORTUGUESES  

REALIZAM ÚLTIMA FASE DO EXERCÍCIO SILVER SABER  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - AFEGANISTÃO: MILITARES PORTUGUESES  

COMEMORAM O DIA DOS PARAQUEDISTAS E DA ESCOLA DE TROPAS PARAQUEDISTAS 

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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