
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- SUPOSTAS PRESSÕES A JORNALISTA : José Eduardo Moniz: Relvas "deve sair de cena" 

- GREVE DOS REVISORES DA CP : 40% de supressões nas primeiras seis horas de greve 

- UNIÃO EUROPEIA : PS leva a votos resolução sobre crescimento e emprego 

- Álvaro: "Não estamos a fazer reformas porque estamos sob assistência" 

- SAÚDE : Taxas para abortos indignam mulheres socialistas 

- PROJETO DE LEI : PCP quer congelar prestação da casa para desempregados 

- EMPRESAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS : Dívidas do SNS superior a mil milhões de euros 

- FOME/NECESSIDADE DE ALARGAR FONTES DE ABASTECIMENTO : Banco Alimentar inicia  

nova campanha 

- CRIANÇAS EM RISCO : Comissões de proteção acompanham 68 mil crianças 

- CIMEIRA INFORMAL DEDICADA AO CRESCIMENTO : Hollande domina atenções na sua  

estreia em Bruxelas 

 

Correio da Manhã  

- OCDE: Famílias portuguesas recebem menos 3800 euros : Até os gregos ganham mais 

- Transportes: 35% dos passageiros já não paga bilhete : Fraude nos transportes públicos  

rouba 5,5 milhões de euros 

- Orçamento suplementar da AR : Devolvidos subsídios de deputados 

- Economia : Teodora Cardoso: "Governos não respeitam os próprios PEC" 

- Anuncia o secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações : Governo  

apresenta à 'troika' medidas para resolver dívidas das empresas públicas 

- Golpistas atacam Portas e Portugal (*) 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

23-05-2012 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2542059
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2542021&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2540006&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO046575.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2537611
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2537499&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2542062
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2542055&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2542088&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2542103&seccao=Europa&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ate-os-gregos-ganham-mais
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/fraude-nos-transportes-publicos-rouba-55-milhoes-de-euros
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/devolvidos-subsidios-de-deputados
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/teodora-cardoso-governos-nao-respeitam-os-proprios-pec
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/governo-apresenta-a-troika-medidas-para-resolver-dividas-das-empresas-publicas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Jornal de Noticias 

- EDP prevê manter lucros de mil milhões até 2015 

- Cavaco Silva convicto que Portugal vai superar crise 

- Líder do Fórum para a Competitividade "arrasa" ministro da Economia 

- Rui Rio promete arranjar financiamento para demolir o bairro do Aleixo 

- "Temos uma geração de políticos que veio das jotas" e desconhece as empresas 

 

Público 
- Presidente na Indonésia : Cavaco diz que Portugal vai vencer a crise mais rápido do que o  

previsto 

- Projecto de resolução a votos na AR : Maioria admite viabilizar adenda do PS ao Tratado  

Orçamental 

- Cimeira informal em Bruxelas : Futuro da Europa à mesa no jantar dos líderes dos 27 

- Anunciada estrutura de um Governo de transição : Golpistas da Guiné-Bissau anunciam 

saída de cena 

- Crise da dívida : Vítor Constâncio não antecipa saída da Grécia da zona euro 

- Inspectores nucleares dizem estar próximos de acordo com o Irão (*) 

 

Diário de Coimbra 

- Brigada de Intervenção celebra Dia da Unidade a 1 de Junho (*) 

 

Diário Insular 

- Alunos de Angra do Heroísmo contactam com a Marinha (*)  

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
 

23-05-2012 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2542219
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2542105&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2542115&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=2537991&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2542046&page=-1
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/cavaco-diz-que-portugal-vai-vencer-a-crise-mais-rapido-do-que-o-previsto-1547256
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/maioria-admite-viabilizar-adenda-do-ps-ao-tratado-orcamental-1547281
http://economia.publico.pt/Noticia/crise-na-mesa-dos-lideres-europeus-1547262
http://www.publico.pt/Mundo/golpistas-da-guinebissau-anunciam-saida-de-cena-1547202
http://economia.publico.pt/Noticia/vitor-constancio-nao-antecipa-saida-da-grecia-da-zona-euro-1547170
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- Habitação. Divórcio vai deixar de ser sinónimo de aumento do spread 

- Quem é o Pinocchio desta novela? Ex-administrador do Freeport diz que é Sócrates 

- Algo terá de ceder: ou há mais medidas ou mais défice 

- Taxa Euribor a seis meses mantém tendência e cai para 0,964% 

- Precários. Tribunal ordena que se apaguem comentários de blogue 

- Alexis Tsipras. Che Guevara grego procura revolucionários na zona euro para relação séria 

- Guiné-Bissau. Comando militar acusa Portugal de querer colonizar país 

- OCDE entra no coro europeu que pede eurobonds 

 

Destak 

- EXPORTAÇÕES : Moçambique já é o 20º mercado de Portugal 

- AR : Previsões económicas deviam ser "tecnicamente independentes" do Governo –  

Conselho das Finanças Públicas 

- GRÉCIA : Esquerda alternativa "poderá dirigir o próximo governo" -- embaixador em Lisboa 

- ALEMANHA : Conservadores em queda nas intenções de voto, mas popularidade de Merkel  

em alta - Sondagem Forsa 

 

Açoreano Oriental 

- Cavaco e Matan Ruak querem manter cooperação (*) 

 

Diário Económico 

- Exército dos EUA usa falsificações chinesas (*) 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/portugal/habitacao-divorcio-vai-deixar-ser-sinonimo-aumento-spread
http://www.ionline.pt/portugal/quem-pinocchio-desta-novela-ex-administrador-freeport-diz-socrates
http://www.ionline.pt/portugal/algo-tera-ceder-ou-ha-mais-medidas-ou-mais-defice
http://www.ionline.pt/dinheiro/taxa-euribor-seis-meses-mantem-tendencia-cai-0964
http://www.ionline.pt/portugal/precarios-tribunal-ordena-se-apaguem-comentarios-blogue
http://www.ionline.pt/mundo/alexis-tsipras-che-guevara-grego-procura-revolucionarios-na-zona-euro-relacao-seria
http://www.ionline.pt/mundo/guine-bissau-comando-militar-acusa-portugal-querer-colonizar-pais
http://www.ionline.pt/dinheiro/ocde-entra-no-coro-europeu-pede-eurobonds
http://www.destak.pt/artigo/128931-mocambique-ja-e-o-20-mercado-de-portugal
http://www.destak.pt/artigo/128929-previsoes-economicas-deviam-ser-tecnicamente-independentes-do-governo-conselho-das-financas-publicas
http://www.destak.pt/artigo/128924-esquerda-alternativa-podera-dirigir-o-proximo-governo-embaixador-em-lisboa
http://www.destak.pt/artigo/128923-conservadores-em-queda-nas-intencoes-de-voto-mas-popularidade-de-merkel-em-alta-sondagem-forsa
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Discurso de S. Exa. o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional por 

ocasião do Dia da Marinha 

Força Aérea - 2751 vidas salvas 

 

 

 

 

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   

 

 

23-05-2012 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/DiscursodeSExaoSecretariodeEstadoAdjuntoedaDefesaNacionalporocasiaodoDiadaMarinha.aspx
http://www.emfa.pt/www/detalhe.php?cod=035.806&lang=pt
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/0523/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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