
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- EUROSTAT : Preços em Portugal 13% mais baratos que a média europeia 

- EDUCAÇÃO : Ministro não quer professores dos quadros despedidos 

- FINANÇAS : Gaspar diz que "comportamento da receita não é positivo" 

- JERÓNIMO DE SOUSA : "Destruição da carreira médica será golpe profundo no SNS" 

- EDUCAÇÃO : Fenprof protesta contra perda de subsídios 

- AR : Conseguido consenso para os juízes do Constitucional 

 

 

Correio da Manhã  

- Prazo para a entrega da lista de candidatos termina esta sexta-feira : PS propõe juiz  

Fernando Vaz Ventura para Tribunal Constitucional 

- Na última quinta-feira morreram 104 civis, 54 soldados e dez combatentes rebeldes : Síria:  

1,5 milhões precisam de ajuda humanitária 

- Zorrinho: "Espero que Relvas não aceite esconder-se no biombo da maioria" 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2624738
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2624795&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2624458&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2624748&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2624707
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2624636&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/ps-propoe-juiz-fernando-vaz-ventura-para-tribunal-constitucional
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/siria-15-milhoes-precisam-de-ajuda-humanitaria
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/zorrinho-espero-que-relvas-nao-aceite-esconder-se-no-biombo-da-maioria
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts


 

Jornal de Noticias 

- Governo deve explicações sobre "derrapagem" que obrigará a novos impostos, diz Louçã 

- Portugal satisfeito com plano de assistência a Espanha mas promete ficar "vigilante" 

- Passos Coelho diz que "capitais brasileiros são muitíssimo bem-vindos no processo de  

privatizações" 

- Taxas Euribor com descida ligeira em todos os prazos 

 
Público 

- Vítor Gaspar admite que défice orçamental está em risco de derrapar 

- Crise das dívidas soberanas : Até onde a Europa já cedeu para salvar o euro? 

- Notícia avançada pelo Sol : Duarte Lima terá recebido um milhão na compra de submarinos 

- Crise das dívidas : Mario Monti dá uma semana à Europa para salvar o euro 

- ERC diz que não lhe compete apreciar a ética da actuação dos governantes 

- Aviação : Fernando Pinto teme impactos negativos das greves na privatização da TAP 

- Lagarde pressiona Alemanha e diz que o BCE tem de ser mais criativo 

- Expectativas dos empresários : Clima de negócios na Alemanha no nível mais baixo em  

mais de dois anos 

- Ciclo em Lisboa : O Verão é árabe a partir desta sexta-feira na Gulbenkian 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2624838&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2624479&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=2624513&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2624693
http://economia.publico.pt/Noticia/victor-gaspar-admite-que-defice-orcamental-esta-em-risco-de-derrapar-1551481
http://economia.publico.pt/Noticia/ate-onde-a-europa-ja-cedeu-para-salvar-o-euro-1551452
http://www.publico.pt/Sociedade/duarte-lima-tera-recebido-um-milhao-na-compra-de-submarinos-1551518
http://economia.publico.pt/Noticia/mario-monti-da-uma-semana-a-europa-para-salvar-o-euro--1551514
http://www.publico.pt/Media/erc-diz-que-nao-lhe-compete-apreciar-a-etica-da-actuacao-dos-governantes-1551475?all=1
http://economia.publico.pt/Noticia/fernando-pinto-teme-impactos-negativos-das-greves-na-privatizacao-da-tap--1551516
http://economia.publico.pt/Noticia/fmi-diz-que-o-bce-tem-de-ser-mais-criativo-1551523
http://economia.publico.pt/Noticia/clima-de-negocios-na-alemanha-no-nivel-mais-baixo-em-mais-de-dois-anos--1551544
http://www.publico.pt/Cultura/o-verao-e-arabe-a-partir-de-hoje-na-gulbenkian-1551548?all=1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts


 

Ionline 

- Passos Coelho. Mundo lusófono tem tudo para se constituir como potência global 

- Helena Roseta. “Soares também fez acordos com o FMI, houve fome, e não se demarcou” 

- Vítor Gaspar admite "aumento significativo nos riscos e incertezas" 

- Caso Relvas. Magno fez “esforço desesperado” para conseguir 5-0 

- Líder da bancada do PSD admite extinção do Tribunal Constitucional 

- Enquanto a economia alemã arrefece, Itália receia contágio da crise

- Função Pública. Indignação marca protesto desta tarde em Lisboa 

- Plano europeu é essencial para prevenir ataque do mercado, considera Monti 

- De proprietário a arrendatário. Menos de mil famílias aderiram em três anos e meio 

 

Destak 

- AÇORES : PSD quer membros do executivo regional no parlamento para explicar "aspetos  

menos claros" da governação 

- RELVAS/PÚBLICO : BE quer ouvir ERC sobre deliberação "incompreensível" 

- RELVAS/PÚBLICO : PCP pede audição da direção, do conselho de redação e da editora de  

Política e da jornalista envolvida 

- RELVAS/PÚBLICO : Ministro será ouvido em audição no Parlamento no dia 10 de julho 

- AR : Assunção Esteves discorda da extinção do Tribunal Constitucional 
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http://www.ionline.pt/dinheiro/passos-coelho-mundo-lusofono-tem-tudo-se-constituir-potencia-global
http://www.ionline.pt/portugal/helena-roseta-soares-tambem-fez-acordos-fmi-houve-fome-nao-se-demarcou
http://www.ionline.pt/dinheiro/vitor-gaspar-admite-aumento-significativo-nos-riscos-incertezas
http://www.ionline.pt/portugal/caso-relvas-magno-fez-esforco-desesperado-conseguir-5-0
http://www.ionline.pt/portugal/lider-da-bancada-psd-admite-extincao-tribunal-constitucional-0
http://www.ionline.pt/portugal/funcao-publica-indignacao-marca-protesto-desta-tarde-lisboa
http://www.ionline.pt/dinheiro/plano-europeu-essencial-prevenir-ataque-mercado-considera-monti
http://www.ionline.pt/dinheiro/proprietario-arrendatario-menos-mil-familias-aderiram-tres-anos-meio
http://www.ionline.pt/dinheiro/enquanto-economia-alema-arrefece-italia-receia-contagio-da-crise
http://www.destak.pt/artigo/131940-psd-quer-membros-do-executivo-regional-no-parlamento-para-explicar-aspetos-menos-claros-da-governacao
http://www.destak.pt/artigo/131938-be-quer-ouvir-erc-sobre-deliberacao-incompreensivel
http://www.destak.pt/artigo/131936-pcp-pede-audicao-da-direcao-do-conselho-de-redacao-e-da-editora-de-politica-e-da-jornalista-envolvida
http://www.destak.pt/artigo/131932-ministro-sera-ouvido-em-audicao-no-parlamento-no-dia-10-de-julho
http://www.destak.pt/artigo/131931-assuncao-esteves-discorda-da-extincao-do-tribunal-constitucional
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército – NOVA PUBLICAÇÃO DOUTRINÁRIA APROVADA NO EXÉRCITO  

Exército – PROVA DE ORIENTAÇÃO URBANA EM PONTA DELGADA  

Exército – EQUIPA DE TIRO DESPORTIVO DO EXÉRCITO SAGRA-SE VICE-CAMPEÃ 

NACIONAL  

 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/NOVAPUBLICA%C3%87%C3%83ODOUTRIN%C3%81RIAAPROVADANOEX%C3%89RCITO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PROVADEORIENTA%C3%87%C3%83OURBANAEMPONTADELGADA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EQUIPADETIRODESPORTIVODOEX%C3%89RCITOSAGRA-SEVICE-CAMPE%C3%83NACIONAL.aspx
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/0622/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts



