
Noticias    

Diário de Noticias 

- TELEVISÃO : Nuno Santos despedido da RTP por justa causa 

- Gaspar admite mais 100 mil desempregados até final deste ano 

- PALÁCIO DE BELÉM : Conselho Superior de Defesa Nacional reúne-se hoje 

- CONTRA POLÍTICAS DO GOVERNO : Militares concentram-se à porta do primeiro-ministro 

- PARLAMENTO : Governo quer "obrigar" bancos a aceitar dinheiros públicos 

- DECISÃO TOMADA ESTA NOITE : TAP e SATA desconvocaram greve 

- Candidato do SPD na Alemanha: Steinbrück culpa Merkel por "erro flagrante" em Chipre 

- HOJE : Hélder Rosalino reúne-se com sindicatos da Função Pública 

- Portugal não pode ser o Bangladesh da Europa 

- PROTESTO : Inter-Reformados inicia semana de luta contra cortes 

- DEVIDO À CHUVA E AO VENTO : Açores sob aviso laranja 

 

Correio da Manhã  

- Avaliação: cortes de mil milhões desvendados em abril : Memorando da troika estava mal  

desenhado 

- Associações contestam política do setor hoje em são bento : Centenas de militares  

entregam carta a Passos 

- Governador do Banco de Portugal : Carlos Costa defende programa pós-troika 

- Brisa dos Dias : Nós e Chipre 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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Jornal de Noticias 
- Igreja ortodoxa põe espólio à disposição do Governo para salvar Chipre 

- Eurogrupo disponibiliza-se para continuar a trabalhar com Chipre após recusa de ajuda 

- Cavaco preside a Conselho Superior de Defesa (*) 

- Militares de topo ganham abaixo do mercado (*) 

- Governo garante meios aéreos para incêndios (*) 

 

Público 

- Cinco mitos sobre o pós-guerra no Iraque 

- Militares vão a São Bento e admitem recorrer a Belém 

- António Capucho não descarta saída de Passos Coelho do Governo 

- Nove animais selvagens devolvidos à natureza na Região Centro 

 

Ionline 

- Vítor Gaspar recua e deixa tudo em aberto quanto aos cortes de 4 mil milhões 

- Entrevista a Elisa Ferreira. “Não temos de ser bons alunos da Europa, temos de ser  

accionistas” 

- Carlos Moedas: desemprego aumentaria sempre mesmo com outros caminhos 

- Chipre: formada comissão técnica para elaborar plano "B" 

- Capucho ao i: "Governo perdeu completamente a credibilidade" 

- Merkel furiosa com viagem do ministro das Finanças a Moscovo 
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Expresso 

- Espanha vai rever previsões económicas 

- Jorge Sampaio defende acordo de regime 

- Álvaro cala-se quando se fala em aumento do salário mínimo 

- "O verdadeiro poder é o serviço", diz o Papa Francisco 

 

Destak 
- ACTUALIDADE : Coimbra recebe formação de programa comunicacional para crianças  

autistas 

- ACTUALIDADE : Administração Pública perdeu 24 mil funcionários por ano nos últimos sete  

anos – STE 

 

Diabo 
- Militares vão "cerrar fileiras" em São Bento esta quarta-feira (*) 

- O que ficou por dizer (I) (*) 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Homenagem da Ach Brito aos Submarinos 

Marinha - Portugal comanda Força Naval da União Europeia 

Marinha - Aquário Vasco da Gama - Evocação do Dia Mundial da Água 

Exército - Dia do Regimento de Infantaria nº 10. Entrega do Estandarte Nacional a 2BIPARA/FND/KFOR 

Exército – Participação do Exército na semana da Proteção Civil do Município de Cascais  

Exército - Estudo Cargos de Topo das Forças Armadas, PSP e GNR ganham abaixo do mercado 

Força Aérea - Força Aérea esteve presente na Futurália : Milhares de jovens visitaram o espaço F.A 

Estado-Maior-General das F. A. - KTM realiza exercícios no Kosovo 

Estado-Maior-General das F.A. - Chegada ao Uganda do Induction BTC COYCDR TEAM 5ºINTAKE 

Estado-Maior-General das F.A. - Portugal comanda Força Naval da União Europeia 

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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