
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- WOLFGANG SCHÄUBLE : "Zona euro tem condições para suportar saída da Grécia" 

- TRABALHO : Parlamento aprova hoje revisão da legislação laboral 

- PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS : Obama lamenta lentidão europeia na resposta à  

crise 

- PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL ALEMÃO : Tolerar mais inflação é um "debate absurdo" 

- JUSTIÇA : Encontro de juízes discute mapa judiciário e especialização 

- PROTEÇÃO DADOS : Comissão com falta de pessoal está em situação "precária" 

- PRESIDENTE DE TRANSIÇÃO : CEDEAO propõe Serifo Nhamadjo para Guiné-Bissau 

- INQUÉRITO/BPN : Começa hoje nova fase da investigação parlamentar 

- Maior Exercício europeu de helicópteros em Portugal (*) 

 

Correio da Manhã 

- Comissão Europeia antecipa nova derrapagem no défice em Portugal : Desemprego em  

Portugal atinge os 15,5% este ano 

- Comissão passou coimas no valor de 333 mil euros : Mais de 18 mil processos na Protecção  

de Dados 

- Adesão de 100% às primeiras duas horas de greve" 

- Rui Santos afirma que Governo tirou a portugueses direito de terem um futuro melhor : PS:  

Acabar com Novas Oportunidades foi "erro desastroso" 

 
 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2511465&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2511481&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2511015&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2511218
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2511541&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2511558&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2511192&seccao=CPLP
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2511509&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/ue-desemprego-em-portugal-atinge-os-155-este-ano
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/mais-de--18-mil-processos-na-proteccao-de-dados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/adesao-de-100-as-primeiras-duas-horas-de-greve
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/ps-acabar-com-novas-oportunidades-foi-erro-desastroso
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias  

- Descobertos os calendários Maias mais antigos 

- Seguro diz que PS já se sentiu mais vinculado ao memorando da troika 

- "Harry Potter" virtual tem três milhões de utilizadores 

- Seguro disposto a sair à rua para defender SNS 

- Estado não foi posto em causa (*) 

 

Público 

- Previsões europeias : Economia portuguesa contrai 3,3% e desemprego dispara para  

15,5% 

- JPMorgan : Erros e má estratégia causam perdas brutais a banco gigante dos EUA 

- Nos Estados Unidos : Peritos aprovam remédio como tratamento preventivo contra o vírus  

da SIDA 

- Política : “Estou disponível para ir para a rua”, diz Seguro 

- Protestos : Os indignados voltam à rua para dizer que continuam vivos 

- Mais de 700 alunos desistiram este ano do Erasmus 

- Todos os partidos descem menos a Coligação de Esquerda Radical : Primeira sondagem  

pós-eleitoral na Grécia dá vitória ao Syriza 

- Oferta do Instituto Camões : Camões, Saramago e Lobo Antunes entraram na Biblioteca de  

Xangai, a maior do mundo 

- Bruxelas prevê que Governo falhe metas do défice este ano 

- País importa 73 mil toneladas : Portugal pode produzir muito mais azeite, o suficiente para  

não importar 

- Duas dirigentes do SIED suspeitas de enviar dados económicos à Ongoing (*) 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2511024&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2511038
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=2510345&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2511170&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/economia-portuguesa-contrai-33-e-desemprego-dispara-para-151-1545613
http://economia.publico.pt/Noticia/perdas-previstas-no-jp-morgan-apanham-mercados-de-surpresa-1545608
http://www.publico.pt/Mundo/peritos-aprovam-remedio-como-tratamento-preventivo-contra-o-virus-da-sida-1545601
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/estou-disponivel-para-ir-para-a-rua-diz-seguro-1545570
http://www.publico.pt/Mundo/os-indignados-voltam-a-rua-para-dizer-que-continuam-vivos-1545607?all=1
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/mais-de-700-alunos-desistiram-este-ano-do-programa-erasmus-1545571?all=1
http://www.publico.pt/Mundo/primeira-sondagem-poseleitoral-na-grecia-da-vitoria-ao-syriza-1545553
http://www.publico.pt/Cultura/camoes-saramago-e-lobo-antunes-entraram-na-biblioteca-de-xangai-a-maior-do-mundo-1545606
http://economia.publico.pt/Noticia/bruxelas-preve-que-governo-falhe-metas-do-defice-este-ano-1545615
http://www.publico.pt/Local/portugal-pode-produzir-muito-mais-azeite-o-suficiente-para-nao-importar-1545514?all=1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- BPN. Maioria dos créditos estão em offshores 

- Secretas. Relvas vai ao parlamento depois de oposição exigir esclarecimentos 

- Rendas. Inquilinos podem ser realojados temporariamente 

- Seguro ameaça “ir para a rua à frente de uma manifestação” 

 

Destak 

- AR : Portugal e Espanha não fixaram data para ligação ferroviária devido à "incerteza  

orçamental" -- Passos Coelho 

- AR : Seguro confronta Passos Coelho com dúvidas sobre capacidade de Portugal cumprir o  

défice em 2012 

- UE/PREVISÕES : Bruxelas mais pessimista que Governo sobre economia em 2012 e 2013 

 

Sol 

- Cortes mas não para todos (*) 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/dinheiro/bpn-maioria-dos-creditos-estao-offshores
http://www.ionline.pt/portugal/secretas-relvas-vai-ao-parlamento-depois-oposicao-exigir-esclarecimentos
http://www.ionline.pt/dinheiro/rendas-inquilinos-podem-ser-realojados-temporariamente
http://www.ionline.pt/portugal/seguro-ameaca-ir-rua-frente-uma-manifestacao
http://www.destak.pt/artigo/127713-portugal-e-espanha-nao-fixaram-data-para-ligacao-ferroviaria-devido-a-incerteza-orcamental-passos-coelho
http://www.destak.pt/artigo/127712-seguro-confronta-passos-coelho-com-duvidas-sobre-capacidade-de-portugal-cumprir-o-defice-em-2012
http://www.destak.pt/artigo/127708-bruxelas-mais-pessimista-que-governo-sobre-economia-em-2012-e-2013
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Visita do Subsecretário dos Assuntos Culturais do Sultanato de Omã ao Museu de  

Marinha  

Marinha - NTM Creoula faz hoje 75 anos 

Exército – Visita da Delegação de Ex-National Military Representatives à Escola Prática de  

Transmissões 

Exército – Tomada de Posse do Tgen Maia Mascarenhas como Juiz Militar no Supremo  

Tribunal de Justiça 

Força Aérea - Tecnologia do PITVANT utilizada para projeto europeu PERSEUS 

Força Aérea - Modificação da plataforma F-16 MLU 

 

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.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/VisitadoSubsecretariodosAssuntosCulturaisdoSultanatodeOmaaoMuseudeMarinha.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/NTMCreoulafazhoje75anos.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADADELEGA%C3%87%C3%83ODEEX-NATIONALMILITARYREPRESENTATIVES%C3%80ESCOLAPR%C3%81TICADETRANSMISS%C3%95ES.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOTGENMAIAMASCARENHASCOMOJUIZMILITARNOSUPREMOTRIBUNALDEJUSTI%C3%87A.aspx
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.794&lang=pt
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.797&lang=pt
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/0511/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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