
Noticias    

Diário de Noticias 

- CENSURA : Deputados do PS querem abstenção violenta a moção 

- MOÇÃO DE CENSURA : PCP co-responsabiliza PS por "destruição do país" 

- PASSOS COELHO : "Fizemos o que era preciso, não por imposição da troika" 

- Carlos Costa diz aos partidos que os mercados podem retaliar 

- MÚSICA : Álbum de inéditos de Amália é apresentado hoje 

 

Correio da Manhã 

- Passos ataca vitória socialista 

 

Jornal de Noticias 

- Jorge Lacão lidera contestação ao voto a favor da moção de censura do PCP 

- Caminhos da Grande Guerra (*) 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3940874&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3940935
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3940326&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=3939766&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3940671&seccao=M%FAsica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-ataca-vitoria-socialista
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3941003&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Fábrica da Peugeot em Mangualde despede 280 trabalhadores 

- Mais de metade dos portugueses não tem capacidade para lidar com tecnologias digitais 

- Tribunal mantém medida que impede a saída da colecção Miró 

- Manuel Loff - Portugal, Europa... Cinco conclusões e uma pergunta 

- O livro das proteínas humanas tem a sua edição mais completa 

- Socialistas em silêncio sobre propostas de leis da Defesa (*)
 

Ionline 

- Apenas 20% dos eleitores votaram nos partidos colados à troika 

- Relatório do BdP. Famílias pagam o preço mais alto do ajustamento 

- Luís Rosa - Capacitar o PS para quê? 

 

Expresso 

- Estaleiros de Viana leiloam materiais 

- Passos dá duche frio ao PSD (e ao PS) 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/fabrica-da-peugeot-em-mangualde-despede-280-trabalhadores-1637910
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http://www.publico.pt/cultura/noticia/tribunal-mantem-medida-que-impede-a-saida-da-coleccao-miro-1637850
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-europa-cinco-conclusoes-e-uma-pergunta-1637829?page=-1
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/o-livro-das-proteinas-humanas-tem-a-sua-edicao-mais-completa-1637820
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/apenas-20-dos-eleitores-votaram-nos-partidos-colados-troika/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/relatorio-bdp-familias-pagam-preco-mais-alto-ajustamento/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/capacitar-ps/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/estaleiros-de-viana-leiloam-materiais=f872803
http://expresso.sapo.pt/passos-da-duche-frio-ao-psd-e-ao-ps=f872750
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Como trabalha o guardião da lei constitucional 

- Prestação da casa agrava-se para todas as famílias 

- Conheça as regras do despedimento por extinção de posto de trabalho 

 

Notícias ao Minuto 

- Plano B : Se Constitucional chumbar normas, IVA sobe para os 25% 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Loureiro dos Santos - O que pretende a Alemanha? 
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http://economico.sapo.pt/noticias/como-trabalha-o-guardiao-da-lei-constitucional_194474.html
http://economico.sapo.pt/noticias/prestacao-da-casa-agravase-para-todas-as-familias_194447.html
http://economico.sapo.pt/noticias/conheca-as-regras-do-despedimento-por-extincao-de-posto-de-trabalho_194465.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/226248/se-constitucional-chumbar-normas-iva-sobe-para-os-25
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-que-pretende-a-alemanha-1637771?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO PLANO FAUNOS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES “ABRAÇAM”  

CAMPANHA DE SOLIDARIEDADE NO KOSOVO” 

 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXECU%C3%87%C3%83ODETRABALHOSDEENGENHARIANO%C3%82MBITODOPLANOFAUNOS.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/670
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0529/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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