
Noticias    

Diário de Noticias 

- SUBSÍDIOS DE FÉRIAS : "Desastre político sem nome" do Governo, diz Marcelo 

- SUBSÍDIO DE FÉRIAS : Sócrates acusa Governo de "indecência política" 

- A Europa deles 

- Tempos difíceis 

- IRLANDA DO NORTE : Comércio, evasão fiscal e Síria dominam cimeira do G8 

- TURQUIA : Mais de 500 detidos antes da greve de hoje 

- Subsídios: Ninguém entende (*) 

 

Correio da Manhã  

- Desemprego dispara 10% 

- Martin Schulz: "Devemos dar mais tempo e dinheiro" 

- Imobiliário: Estado só consegue 12 milhões em 2012 : Venda de imóveis cai mais de 80% 

- Ensino: Greve aos exames : Escolas admitem pôr alunos em ginásios 

- Debates na TV abrem polémica 

- Greve nos exames : Nuno Crato: "Governo teria recalendarizado, mas não houve  

compromisso" 

 

Jornal de Noticias 

- Exames começam apenas para alguns alunos 

- João Semedo acusa ministro da Educação de seguir "caminho do chico esperto" 

 

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=3269351&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3269349
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3268989&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3268477&seccao=Nuno%20Saraiva&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3269548
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3269544&seccao=Europa&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/desemprego-dispara-10
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/martin-schulz-devemos-dar-mais-tempo-e-dinheiro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/venda-de-imoveis-cai-mais-de-80
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/escolas-admitem-por-alunos-em-ginasios
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/debates-na-tv-abrem-polemica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/nuno-crato-governo-teria-recalendarizado-mas-nao-houve-compromisso
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=3269568
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3269364&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Nuno Crato: "Há muitos professores que não querem aderir à greve" 

- Cenários para a greve dos professores 

- Fenprof acusa ministro Poiares Maduro de “mentir” 

- Marcelo: “Governo foi desastroso na negociação com os professores” 

- Seguro defende que Europa pague subsídios acima de 11% de desemprego 

 

Ionline 

- Francisco Louçã. Seguro não será o líder de uma aliança à esquerda 

- Greve aos exames. Quem ganha o braço-de-ferro? 

- CDS aproveita congresso para marcar diferenças face ao PSD 

- Nova lei do arrendamento. Como travar aumentos 

- A greve aos exames 

- A César o que é de César 

- A greve dos professores 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/nuno-crato-ha-muitos-professores-que-nao-querem-aderir-a-greve-1597496
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/cenarios-para-a-greve-dos-professores-1597509
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/fenprof-acusa-ministro-poiares-maduro-de-mentir-1597489
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-governo-foi-desastroso-na-negociacao-com-os-professores-1597499
http://www.publico.pt/portugal/jornal/seguro-defende-que-europa-pague-subsidios-acima-de-11-de-desemprego-26693893
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/francisco-louca-seguro-nao-sera-lider-uma-alianca-esquerda
http://www.ionline.pt/node/50264554
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cds-aproveita-congresso-marcar-diferencas-face-ao-psd
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/nova-lei-arrendamento-travar-aumentos
http://www.ionline.pt/iOpiniao/greve-aos-exames
http://www.ionline.pt/iOpiniao/cesar-cesar
http://www.ionline.pt/iOpiniao/greve-dos-professores
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "Governo trata mal os funcionários públicos", diz Marcelo 

- Gaspar é o pior ministro do Governo 

- Milhares de professores desceram a Avenida da Liberdade (Fotografias) 

 

Destak 

- EXAMES : Fenprof aponta para adesão de 90% à greve 

- ACTUALIDADE : Secretário de Estados dos Negócios Estrangeiros em Timor-Leste na terça- 

feira 

- COIMBRA/UNESCO : Património de "valor excecional" com dúvidas sobre a sua gestão 

- COIMBRA/UNESCO : Universidade Património Mundial é "um projeto da cidade" 
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http://expresso.sapo.pt/governo-trata-mal-os-funcionarios-publicos-diz-marcelo=f814336
http://expresso.sapo.pt/gaspar-e-o-pior-ministro-do-governo=f813991
http://expresso.sapo.pt/milhares-de-professores-desceram-a-avenida-da-liberdade=f814264
http://www.destak.pt/artigo/167016-fenprof-aponta-para-adesao-de-90-a-greve
http://www.destak.pt/artigo/167012-secretario-de-estados-dos-negocios-estrangeiros-em-timor-leste-na-terca-feira
http://www.destak.pt/artigo/167018-patrimonio-de-valor-excecional-com-duvidas-sobre-a-sua-gestao
http://www.destak.pt/artigo/167017-universidade-patrimonio-mundial-e-um-projeto-da-cidade
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Evacuação Médica do Navio Mercante “Celtic Venture” 

Marinha – Evacuação Médica de um Tripulante do Navio Mercante “Szafir” - Correcção 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DE PORTUGAL, DE CAMÕES E DAS COMUNIDADES 

PORTUGUESAS - EXPOSIÇÃO CARTOGRÁFICA  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ASSESSORES VISITAM O “ANEL DE 

SEGURANÇA” DA “111ª KABUL CAPITAL DIVISON 

 

 

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/evacuacao-medica-do-navio-mercante-CELTIC-VENTURE.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-SZAFIR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADEPORTUGAL,DECAM%C3%95ESEDASCOMUNIDADESPORTUGUESAS-EXPOSI%C3%87%C3%83OCARTOGR%C3%81FICA.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/553
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/0617/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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