
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- SUBSÍDIOS : Passos admite generalizar cortes a toda a gente 

- ALBERTO COSTA (PS) : Está em curso campanha de "intoxicação" contra o TC 

- GREVE DOS MÉDICOS : Ministro desenvolve "de imediato" contactos com sindicatos 

- CONTRATAÇÕES : Enfermeiros fazem vigília em frente ao Ministério da Saúde 

- LICENCIATURA DE MIGUEL RELVAS : Ex-alunos querem esclarecimento rápido da  

universidade 

- Há oficiais de topo na PSP a ganhar mais do que o ministro (*) 

 

Correio da Manhã  

- Electricidade: Clientes lesados por avarias nos contadores : EDP vai devolver até 350 euros 

- Saúde: São precisos 300 novos dadores por dia : IPO e Santa Maria estão sem sangue 

- Confederação do Comércio e Serviços adverte : Subsídios: "É determinante saber quanto as  

famílias vão perder" 

- Constitucionalista Pedro Bacelar Gouveiaa afirma : Subsídios: Decisão "é paradoxa mas  

compreensível" 

- Governo anuncia : Itália: Cortes poupam 26 mil milhões de euros 

- Juros: Banco central europeu desce taxa directora para 0,75 por cento : Prestações vão  

baixar 220 euros 

- "Limites estão a ser atingidos" (*) 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2650520
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2651330&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2651223&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2651231
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2651140
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/edp-vai-devolver-ate-350-euros
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/ipo-e-santa-maria-estao-sem-sangue
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/subsidios-e-determinante-saber-quanto-as-familias-vao-perder
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/subsidios-decisao-e-paradoxa-mas-compreensivel
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/italia-cortes-poupam-26-mil-milhoes-de-euros
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/prestacoes-vao-baixar-220-euros
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias 

- Compensar decisão do Constitucional pode custar um subsídio de Natal a todos  

contribuintes 

- Sindicato dos médicos diz que "para já se mantém motivo da greve" 

 

Público 

- Passos admite alargar cortes de subsídios ao privado 

- Declarações da ministra das Finanças : Finlândia prefere sair do euro a pagar dívidas dos  

outros países 

- Historial clínico dos doentes no SNS disponível em portal 

- Centenas de trabalhadores convocados para reuniões em hotéis : Banif avança para  

despedimento colectivo 

 

Ionline 

- Conheça as notas que Miguel Relvas obteve na Universidade Lusófona 

- Subsídios. Passos garante mais austeridade também para os privados 

- Subsídios. Bruxelas espera nova proposta que compense chumbo do Tribunal-   

Constitucional 

- Mais tempo? PSD diz que não pede, mas quer 

- José Diogo Albuquerque. “50% dos agricultores recebem menos de 600 euros de  

subsídios” 

- Alemanha. “Os nossos filhos e netos vão sofrer com as ajudas à Europa” 

- Contratos. Operadoras de telecomunicações usam e abusam da fidelização 

- PPP. “Concessionários vão ter de ceder. Há margem para renegociar” 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2650830&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=2651244&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/tc-declara-cortes-dos-subsidios-inconstitucionais-1553625
http://economia.publico.pt/Noticia/finlandia-prefere-sair-do-euro-do-que-pagar-dividas-dos-outros-paises-1553717
http://www.publico.pt/Sociedade/historial-clinico-dos-doentes-no-sns-disponivel-em-portal--1553629
http://economia.publico.pt/Noticia/banif-avanca-para-despedimento-colectivo-1553707
http://www.ionline.pt/portugal/conheca-notas-miguel-relvas-obteve-na-universidade-lusofona
http://www.ionline.pt/portugal/subsidios-passos-garante-mais-austeridade-tambem-os-privados
http://www.ionline.pt/dinheiro/subsidios-bruxelas-espera-nova-proposta-compense-chumbo-tribunal-constitucional
http://www.ionline.pt/portugal/mais-tempo-psd-diz-nao-pede-quer
http://www.ionline.pt/portugal/jose-diogo-albuquerque-50-dos-agricultores-recebem-menos-600-euros-subsidios
http://www.ionline.pt/dinheiro/alemanha-os-nossos-filhos-netos-vao-sofrer-ajudas-europa
http://www.ionline.pt/dinheiro/contratos-operadoras-telecomunicacoes-usam-abusam-da-fidelizacao
http://www.ionline.pt/dinheiro/ppp-concessionarios-vao-ter-ceder-ha-margem-renegociar
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Destak 

- SUBSÍDIOS : Bruxelas espera nova proposta que compense chumbo... 

- SUBSÍDIOS : BE quer Orçamento retificativo para devolução de subsídios 

- EURO/CRISE : Alemanha não vai enviar funcionários do Ministério das Finanças à Grécia –  

Imprensa 

- EDUCAÇÃO : Parlamento debate hoje novo estatuto do aluno com sanções para pais e  

estudantes 

 

Gazeta das Caldas 

- Abrir aeroporto de Monte Real ao tráfego civil custa metade do que foi gasto em Beja (*) 

 

OJE 

- ENVC conclui novo acordo até ao final do mês (*) 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

06-07-2012 

 

http://www.destak.pt/artigo/133215-bruxelas-espera-nova-proposta-que-compense-chumbo...
http://www.destak.pt/artigo/133214-be-quer-orcamento-retificativo-para-devolucao-de-subsidios
http://www.destak.pt/artigo/133203-alemanha-nao-vai-enviar-funcionarios-do-ministerio-das-financas-a-grecia-imprensa
http://www.destak.pt/artigo/133199-parlamento-debate-hoje-novo-estatuto-do-aluno-com-sancoes-para-pais-e-estudantes
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
António
Rectangle



 

As Nossas Forças Armadas 

Exército – Fortificações de Elvas eleitas Património Mundial pela UNESCO  

Força Aérea - Comunidade visita Museu do Ar e Base de Sintra 

Base Aérea Nº6 abre portas à população 

 

 

 

 

 

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   
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Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/FORTIFICA%C3%87%C3%95ESDEELVASELEITASPATRIM%C3%93NIOMUNDIALPELAUNESCO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-089-comunidade-visita-museu-do-ar-e-base-de-sintra
http://www.emfa.pt/www/noticia-090-base-aerea-n-6-abre-portas-a-populacao
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/0706/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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	Cartaz Cultural da Madeira



