
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal recebeu 9 milhões por dia em fundos comunitários 

- Alemanha recebeu mais verbas para se desenvolver do que Portugal 

- Faria de Oliveira renuncia a presidência da CGD 

- Portas não é taxativo sobre fim da TSU dos reformados 

- Em sabática 

- E como "libertar Portugal da austeridade"? 

 

Correio da Manhã  

- Paulo Morais em entrevista ao CM : “Houve corrupção no caso dos submarinos” 

- Fisco controla declarações de IRS todos os meses 

- Desperdício 

- Perguntar a Gaspar 

 

Jornal de Noticias 

- Estações do Metro de Lisboa encerradas devido à greve 

- União Europeia investiga negócios de Passos Coelho e Miguel Relvas 

- Mário Soares acusa governo de destruir Portugal e massacrar os portugueses 

- Comissário europeu alemão diz que a Europa "precisa de saneamento" 

- Político angolano diz que investimentos em Portugal servem para lavar dinheiro 

- Militares e polícias unidos contra Passos Coelho 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3246042
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3246896&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3246918&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/houve-corrupcao-no-caso-dos-submarinos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/fisco-controla-declaracoes-de-irs-todos-os-meses
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-carlos-martins/desperdicio004925727
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/miguel-a-ganhao/perguntar-a-gaspar
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3247342&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3246534&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3246792&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3246883
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3245720&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3246841&page=-1


Jornal de Noticias (cont.) 

- Os músicos desafinados e o povo 

- Extraordinários golpes 

 

Público 

- Nova política de pescas da UE pode pôr portugueses a comer peixes diferentes 

- Álvaro Nascimento vai ser o novo chairman da Caixa Geral de Depósitos 

- Conselho de Ministros debate hoje futuro da CGD 

- União Europeia investiga Passos Coelho, Miguel Relvas e Tecnoforma 

- CGTP admite fazer greve geral com UGT em Junho 

- Observatório acusa Governo de enviesar contas para justificar cortes nas pensões 

- Carta aberta ao Dr. Silva Lopes (*) 

Ionline 

- Portugal precisa de cortar 6 mil milhões por ano até 2030 

- Gabinete anti-fraude da UE investiga antiga empresa de Passos 

- João Semedo. "É um primeiro passo para um governo de esquerda" 

- Zona euro é a maior ameaça à recuperação da economia mundial 

- Ajuda das instituições já não chega. Quatro em cada dez carenciados passam fome 

- Vasco Lourenço. “Penso muito pior do Presidente do que aquilo que disse o Sousa-  

Tavares” 

- Vítor Gaspar assume ser “responsável por vários erros” no ajustamento português 

 

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/economia/noticia/alvaro-nascimento-vai-ser-o-novo-chairman-da-caixa-geral-de-depositos-1595908
http://www.publico.pt/economia/jornal/conselho-de-ministros-debate-hoje-futuro-da-cgd-26608637
http://www.publico.pt/politica/noticia/uniao-europeia-investiga-passos-coelho-miguel-relvas-e-tecnoforma-1595876
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-precisa-cortar-6-mil-milhoes-ano-2030
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/gabinete-anti-fraude-da-ue-investiga-antiga-empresa-passos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/joao-semedo-primeiro-passo-governo-esquerda
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/zona-euro-maior-ameaca-recuperacao-da-economia-mundial
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ajuda-das-instituicoes-ja-nao-chega-quatro-cada-dez-carenciados-passam-fome
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/vasco-lourenco-penso-muito-pior-presidente-disse-sousa-tavares
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/vitor-gaspar-assume-ser-responsavel-varios-erros-no-ajustamento-portugues
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline (cont.) 

- Os despedimentos selvagens no Estado 

- Teatro sem medo 

- Os novos liquidacionistas 

Expresso 

- Bruxelas insiste no cumprimento do défice 

- "Comissão Europeia não dita à França o que temos de fazer!", diz  Hollande 

- Portas promete reforma do Estado de acordo com a Constituição 

- Vítor Gaspar desvaloriza previsões da OCDE 

 
Destak 

- "Amigos" são os maiores beneficiários das novas medidas fiscais do Governo – OTOC 

- CGTP e UGT cada vez mais próximas de avançar com greve geral comum 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - IMPOSIÇÃO DE CONDECORAÇÃO AO INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO 

 

 

 

 

 

 

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/IMPOSI%C3%87%C3%83ODECONDECORA%C3%87%C3%83OAOINSTITUTODOSPUPILOSDOEX%C3%89RCITO.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/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0530/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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