
Noticias    

Diário de Noticias 

- SUCESSÃO DE BARROSO : Passos considera "não ser bom sinal" rejeitar Juncker 

- CONSELHO NACIONAL DO PSD : "Situação política" em análise depois da derrota eleitoral 

- Draghi. Velhos foram protegidos, "só houve flexibilidade para os jovens" 

- À ESPERA DE 500 MIL VISITANTES : Feira do Livro de Lisboa abre na quinta-feira 

- ANIVERSÁRIO : Jardim Zoológico de Lisboa festeja 130 anos de história 

 

Jornal de Noticias 

- Seguro obriga Costa a reunir apoios para haver congresso 

- Moção de censura ao Governo será discutida na sexta-feira 

 

Público 

- Direcção do PS não convoca congresso extraordinário 

- Socialistas preparam a nova batalha do Vimeiro 

- Gustavo Cardoso - A realidade vai nua 

- Francisca Guedes de Oliveira - O futuro dos reformados 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3938129&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3938440&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=3937319&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3937829&seccao=Livros
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3937824&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3937613&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3938137&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/direccao-do-ps-quer-criar-um-governo-de-esquerda-com-as-varias-esquerdas-na-defesa-do-estado-social-1637642?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/socialistas-preparam-a-nova-batalha-vimeiro-1637722?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-realidade-vai-nua-1637752?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-futuro-dos-reformados-1637753
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Procuradoria-Geral da República pondera investigar buraco do Grupo Espírito Santo 

- Banco de Fomento fica na gaveta. Projecto continua nos ministérios 

- O que o governo ainda não quer ou pode explicar sobre as medidas de austeridade 

- Ana Sá Lopes - Os dias infernais no Partido Socialista 

 

Expresso 

- Governos querem controlar escolha do presidente da Comissão Europeia 

- Paula Santos - Tem a maioria legitimidade para continuar a governar? 

- Alexandre Abreu - As raízes do eurocepticismo 

 

Diário Económico 

- Estado já é fiador de dívida superior a 20% do PIB 

- Pensões em risco devido à austeridade e não ao envelhecimento 

- Governo esvazia derrota eleitoral e vira atenções para o Constitucional 

 

Notícias ao Minuto 

- Euro : Portugal 'campeão' no aumento abrupto de impostos 

- Reunião : Conselho Nacional do PSD analisa "situação política" após derrota 
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http://economico.sapo.pt/noticias/estado-ja-e-fiador-de-divida-superior-a-20-do-pib_194360.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pensoes-em-risco-devido-a-austeridade-e-nao-ao-envelhecimento_194354.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/procuradoria-geral-da-republica-pondera-investigar-buraco-grupo-espirito-santo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/banco-fomento-fica-na-gaveta-projecto-continua-nos-ministerios/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-ainda-nao-quer-ou-pode-explicar-sobre-medidas-austeridade/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/os-dias-infernais-no-partido-socialista/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/governos-querem-controlar-escolha-do-presidente-da-comissao-europeia=f872569
http://expresso.sapo.pt/tem-a-maioria-legitimidade-para-continuar-a-governar=f872524
http://expresso.sapo.pt/as-raizes-do-eurocepticismo=f872435
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-esvazia-derrota-eleitoral-e-vira-atencoes-para-o-constitucional_194262.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/225483/portugal-campeao-no-aumento-abrupto-de-impostos
http://www.noticiasaominuto.com/politica/225418/conselho-nacional-do-psd-analisa-situacao-politica-apos-derrota
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PORTUGAL RECEBEU REUNIÃO INICIAL DO  

EXERCÍCIO NATO TRIDENT JUNCTURE 2015 

 

 

 

 

 

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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http://www.emgfa.pt/pt/noticias/669
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/0528/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



