
Noticias    

Diário de Noticias 

- BARÓMETRO : Desemprego é o fator que mais contribui para insegurança 

- PARLAMENTO EUROPEU : PS, Aliança Portugal, CDU e MPT elegem 4 deputados 

- Redução do Pagamento de Horas Extraordinárias: Sindicatos recusam prorrogação do  

prazo 

- Adriano Moreira - Entre a unidade e o pluralismo 

- Mário Soares - Dia das eleições 

 

Correio da Manhã 

- Mário Soares diz que resultado do PS foi "vitória de Pirro" 

- Comissão de inquérito : Deputados pedem visto de submarinos 

 

Jornal de Noticias 

- Bancos centrais "têm de ser agressivos" para evitar "armadilha da baixa inflação" 

- Convívios militares (*) 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3936457&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3936123&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3936496&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3935489&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3935512&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/mario-soares-diz-que-resultado-do-ps-foi-vitoria-de-pirro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/deputados-pedem-visto-de-submarinos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3936612&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Sondagem Intercampus/TVI dá 0,4% de vantagem do PS nas legislativas 

- PS outra vez à espera de Costa... ou de César… ou de nada 

- Desemprego, violência e funcionamento da justiça fazem portugueses sentirem-se 
inseguros 

- José Vítor Malheiros - Como é que se faz reset a esta democracia? 

- Papa recorda a “tragédia incomensurável” do Holocausto 

 

Ionline 

- DEO. Governo mantém carga fiscal em vigor até 2018 

- PS. Um resultado inseguro que faz críticos darem à costa 

- Ministro. Governo defende interesse nacional na privatização da EGF 

- Ana Sá Lopes - A social-democracia em coma induzido 

- Nuno Ramos de Almeida - As belezas da aritmética eleitoral 

 

Expresso 

- Eleições : Querida, a troika encolheu o centrão 

- Isabel Moreira - O desvio de Cavaco 

- Subsídios às elétricas regressam em 2015 

- Sangue e lágrimas em França 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/sondagem-intercampustvi-da-03-de-vantagem-do-ps-nas-legislativas-1637581
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-outra-vez-a-espera-de-costa-ou-de-cesar-ou-de-nada-1637577?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/desemprego-violencia-e-funcionamento-da-justica-fazem-portugueses-sentiremse-inseguros-1637616
http://www.publico.pt/politica/noticia/como-e-que-se-faz-reset-a-esta-democracia-1637568
http://www.publico.pt/mundo/noticia/papa-recorda-a-tragedia-incomensuravel-do-holocausto-1637495?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/deo-governo-mantem-carga-fiscal-vigor-2018/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-resultado-inseguro-faz-criticos-darem-costa/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ministro-governo-defende-interesse-nacional-na-privatizacao-da-egf
http://www.ionline.pt/iopiniao/social-democracia-coma-induzido/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/belezas-da-aritmetica-eleitoral/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/querida-a-troika-encolheu-o-centrao=f872345
http://expresso.sapo.pt/o-desvio-de-cavaco=f871362
http://expresso.sapo.pt/subsidios-as-eletricas-regressam-em-2015=f872235
http://expresso.sapo.pt/sangue-e-lagrimas-em-franca=f872391
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Diário Económico 

- António Costa vai disputar liderança do PS 

- Europa em choque depois das eleições 

- Tiago Freire – De que serve esconder a cabeça? 

- Governo esvazia derrota eleitoral e vira atenções para o Constitucional 

- Efeitos Colaterais 

 

Sol 

- Ainda há ministros remodeláveis? (*) 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Jorge Manuel Moreira Silva - "Estabelecimentos Militares de Ensino Não  

Superior - Equívocos, Mitos e Imprecisões" 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

27-05-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/europa-em-choque-depois-das-eleicoes_194241.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-esvazia-derrota-eleitoral-e-vira-atencoes-para-o-constitucional_194262.html
http://economico.sapo.pt/noticias/antonio-costa-vai-disputar-lideranca-do-ps_194292.html
http://economico.sapo.pt/noticias/de-que-serve-esconder-a-cabeca_194242.html
http://economico.sapo.pt/noticias/efeitos-colaterais_194096.html
http://www.revistamilitar.pt/art_texto_pdf.php?art_id=836
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM PESCADOR DA EMBARCAÇÃO DE PESCA HENRIQUE  

CAMBOLA 

 

 

 

 

 

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 

27-05-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-pescador-da-embarcacao-de-pesca-HENRIQUE-CAMBOLA.aspx
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/0527/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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