
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- CIMEIRA DOS G20 : FMI recebe 88 mil milhões de dólares de países emergentes 

- Líder do PASOK: "Formação do Governo deve ficar concluída amanhã" 

 

Correio da Manhã  

- Memorando da 'troika' : Miguel Macedo critica falta de clareza do PSD 

- Ensino: Prova de acesso à profissão avança este ano : Testes de docente são em Dezembro 

 

Jornal de Noticias 

- Ministro garante que a PSP tem dinheiro para pagar dívidas de saúde 

- Países do euro determinados a defender moeda única 

- Controladores aéreos avançam para mais cinco dias de greve 

- "Sequoia" da IBM é o novo computador mais rápido do mundo 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2617253
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO049668.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/miguel-macedo-critica-falta-de-clareza-do-psd
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/testes-de-docente-sao-em-dezembro
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2616926
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2617299&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2616453&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=2616707
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Público 

- Cimeira : G20 defende menos austeridade na Europa 

- Auditoras deveriam entregar relatórios em Julho : Espanha adia para Setembro prazo de  

avaliação da banca 

- Balanço de um ano de Governo : Crato quer mais exames a mais disciplinas 

- Socialistas gregos insistem em incluir esquerda radical no Governo : Formação do governo  

grego em banho-maria 

- Em Lisboa : Representantes da cultura apresentam carta de reflexão sobre o estado do  

sector 

- Deputados querem entrar no Parlamento : Irmandade Muçulmana lança protestos por todo  

o Egipto contra elite dos generais 

- Cavaco promulga Código do Trabalho e pede “estabilidade” para criação de emprego 

- Código do Trabalho : CIP afirma que legislação laboral não é único “obstáculo” à criação de  

emprego 

- BE: Presidente escolheu “o lado dos mais fortes” no Código do Trabalho 

- PS fica de fora da Unidade Técnica para a Reorganização Administrativa 

- Renováveis contribuíram com 24,6% para consumo de energia em 2010 

- Sindicato acusa CP de dar borlas a militares (*) 

- Junta militar do Egipto emite "anexo constitucional" para ter todo o poder (*) 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economia.publico.pt/Noticia/g20-defende-menos-austeridade-na-europa-1551008
http://economia.publico.pt/Noticia/banco-de-espanha-adia-para-setembro-prazo-de-avaliacao-da-banca-espanhola-1551017
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/crato-quer-mais-exames-a-mais-disciplinas-1550944?all=1
http://www.publico.pt/Mundo/samaras-comeca-conversacoes-para-formar-governo-na-grecia-1550891?all=1
http://www.publico.pt/Cultura/representantes-da-cultura-apresentam-carta-de-reflexao-sobre-o-estado-do-sector-1551016
http://www.publico.pt/Mundo/irmandade-muculmana-lanca-protestos-por-todo-o-egipto-contra-elite-dos-generais-1551014
http://economia.publico.pt/Noticia/cavaco-promulga-codigo-do-trabalho-e-pede-estabilidade-para-criacao-de-emprego--1550924
http://economia.publico.pt/Noticia/cip-afirma-que-legislacao-laboral-nao-e-unico-obstaculo-a-criacao-de-emprego-1550937
http://www.publico.pt/Economia/be-presidente-escolheu-o-lado-dos-mais-fortes-no-codigo-do-trabalho-1550934
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/ps-fica-de-fora-da-unidade-tecnica-para-a-reorganizacao-administrativa-1550931
http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1550908
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- Cavaco Silva avisa que quer “estabilidade” nas leis laborais 

- Justiça. “Nenhum homicida será julgado em 48 horas, mas em 120 dias” 

- Grécia.Troika apadrinha governo com Nova Democracia e Pasok 

- Exames pela ADSE e SNS passam a custar o mesmo em Julho 

- Membro do BCE diz que austeridade ajudou ao sucesso de Hitler 

- Portugal piora três posições no Índice dos Estados Falhados 

- PPP. Professor universitário Nunes da Silva responde hoje às questões dos deputados 

- Europa. O consenso. Qual consenso? 

 

Destak 

-  ALEMANHA : Expectativas sobre a conjuntura caem em maio após 5 subidas consecutivas 

– Zew 

- CONSTRUÇÃO : Produção baixa na zona euro em abril, Portugal pressiona queda 

- ESPANHA : Tesouro Público coloca 3.039 ME com os juros mais elevados desde 2000 

 
OJE 

- Deputados visitam Atlântida no dia 26 (*) 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/portugal/cavaco-silva-avisa-quer-estabilidade-nas-leis-laborais-0
http://www.ionline.pt/portugal/justica-nenhum-homicida-sera-julgado-48-horas-120-dias
http://www.ionline.pt/mundo/grecia-troika-apadrinha-governo-nova-democracia-pasok
http://www.ionline.pt/portugal/exames-pela-adse-sns-passam-custar-mesmo-julho
http://www.ionline.pt/dinheiro/membro-bce-diz-austeridade-ajudou-ao-sucesso-hitler
http://www.ionline.pt/portugal/portugal-piora-tres-posicoes-no-indice-dos-estados-falhados
http://www.ionline.pt/portugal/ppp-professor-universitario-nunes-da-silva-responde-hoje-questoes-dos-deputado
http://www.ionline.pt/portugal/europa-consenso-qual-consenso
http://www.destak.pt/artigo/131545-expectativas-sobre-a-conjuntura-caem-em-maio-apos-5-subidas-consecutivas-zew
http://www.destak.pt/artigo/131540-producao-baixa-na-zona-euro-em-abril-portugal-pressiona-queda
http://www.destak.pt/artigo/131539-tesouro-publico-coloca-3.039-me-com-os-juros-mais-elevados-desde-2000
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Evacuação médica de um passageiro do navio “Independence of the Seas”   

Marinha - 2as Jornadas de Engenharia Hidrográfica  

Força Aérea - C-295 efetua evacuações aeromédicas de 4 doentes 

Força Aérea – Seminário “Força Aérea Portuguesa em África 1959 – 1975” 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - A UnEng11 em KAFER KELA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Comité Militar da NATO visita Mitrovica 

 

 

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/EvacuacaomedicadeumpassageirodonavioIndependenceoftheSeas.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/2asJornadasdeEngenhariaHidrografica.aspx
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.819&lang=pt
http://www.emfa.pt/www/conteudos/destaques/destaques/semin_africa.jpg
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/438
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/439
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/0619/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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