
Noticias    

Diário de Noticias 

- PAGAMENTO : Estado não vai pagar subsídio de férias em junho 

- EDUCAÇÃO : Fenprof acusa ministro Nuno Crato de ter "mau perder" 

- Segurança social já fez 228 mil penhoras este ano 

- MINISTRA DA AGRICULTURA : Cristas pede a serviços avaliação para propor rescisões 

- CRISE : Governo grego encerra televisão pública esta noite 

 

Correio da Manhã  

- Estado: Executivo diz que Orçamento do estado de 2013 não tem as verbas necessárias e  

suficientes : Passos trava férias pagas 

- Entrevista a Guilherme d'Oliveira Martins : "Austeridade é um instrumento" 

- Exames não vão ter serviços mínimos 

 

Jornal de Noticias 

- Ministro da Educação recusa adiar exames do dia 17 

- Trabalhadores da RTP dizem que argumento para fechar estação grega é "bem conhecido"  

em Portugal 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3265942&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3266057&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO170997.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3265518
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=3265710
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-trava-ferias-pagas-013751247
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/austeridade-e-um-instrumento
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/exames-nao-vao-ter-servicos-minimos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3265856&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Media/Interior.aspx?content_id=3266064&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Governo dá instruções aos serviços para que mantenham corte no subsídio de férias 

- PS suspeita de "expediente" do Governo para não pagar subsídio de férias em 2013 

- CGTP considera adiamento do subsídio de férias uma "retaliação" 

- STE diz que "Governo entrou numa espiral de loucura" 

- ERC tem acordo “secreto” com CNE para debates eleitorais 

- Bruxelas dá luz verde à compra da ANA pelo grupo francês Vinci 

 

Ionline 

- Grécia fecha TV e rádio públicas para satisfazer troika 

- Agricultura. Exportações só cobrem 48,4% das importações 

- PSD pode retirar confiança política a Macário Correia 

- Autárquicas. Primeiro-ministro ouve hoje partidos para marcar data de eleições 

- Aumento do horário de trabalho no Estado é "enorme retrocesso social", diz CES 

- Cavaco com Durão e Schulz depois de afastar crise política em Portugal 

- Os temores de Cavaco Silva 

- Alternativa às desvalorizações 
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http://www.ionline.pt/node/50264041
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Ministério mantém data de exame e recorre 

- Noronha Nascimento cede presidência do Supremo Tribunal a Henriques Gaspar 

- Juros da dívida não param de subir 

- Protestos na Turquia já causaram quatro mortes 

- Falemos de agricultura, excelentíssimo Presidente 

 

Destak 

- Confap duvia que recusa do governo em adiar data de exames "venha resolver tudo" 

- Trabalhadores da Lusa solidários com funcionários de TV e rádio públicas gregas 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Polícia Marítima apreende amêijoa japónica no rio tejo 

Marinha – Navio-Escola Sagres de visita ao porto de Rouen (França) 

Exército – REGIMENTO DE CAVALARIA Nº 6 PREMIADO PELA REGIÃO DE BRAGA  

Exército - 350º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DO AMEIXIAL  

Força Aérea - Força Aérea nas Comemorações do Dia de Portugal 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - DIA DE PORTUGAL NO UGANDA 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Policia-Maritima-apreende-ameijoa-japonica-no-rio-Tejo.aspx
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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
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http://www.leme.pt/historia/efemerides/0612/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



