
Noticias    

Diário de Noticias 

- Subsídio de desemprego. Estado paga cada vez menos e a menos pessoas 

- Ministérios assinam hoje protocolo para colocar desempregados a proteger florestas 

- Pressão de Banco de Portugal e Governo sobre GES levou à queda do BES, diz consultora 

- Mário Soares - Uma revolução - A encíclica papal 

- Cartaz de "Vendido" colocado no Parlamento 

- UE lança operação contra redes de tráfico humano no Mediterrâneo 

 

Correio da Manhã 

- Grécia: acordo exige mais austeridade 

 

Jornal de Noticias 

- O risco de deixar a Grécia cair 

- Mariana Mortágua - A loja dos 300 da Europa 

- Miguel Guedes - A reserva de Crato 

- Inês Cardoso - O oó e a política 

- José Mendes - Ainda a sondagem 

- Providência cautelar contra novos estatutos da PSP 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

23-06-2015 

 

 

http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4639320
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4639369
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4639660
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4639199&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4639247&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4638201
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4637688
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/acordo_exige_mais_cortes_nas_pensoes.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4639319
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4639357
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4637337
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4637336
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4639359
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Fecho de laboratórios “pode pôr em causa segurança da água para consumo” 

- Número de pessoas a receber subsídio de desemprego no nível mais baixo desde 2009 

- Indústria conserveira forçada a comprar sardinha a Marrocos, Espanha e França 

- José Vítor Malheiros - Atenas já está a arder? 

 

Ionline 

- Luz verde. Plano de Atenas abre caminho a acordo com credores 

- Santa Apolónia. Estação e linhas férreas abrem caminho a hotel e jardim 

- Alerta. Alterações climáticas “catastróficas” para a saúde 

- Seguros de capitalização. Cuidado com as comissões 

 

Expresso 

- Mais 30 edifícios públicos «vendidos» de madrugada 

- Tribunal desbloqueia privatização da TAP 

- Liceus históricos deixados a cair 

 

Diário Económico 

- Defesa tem quatro interessados na privatização da EID 

- Economia alemã mostra pouca margem de progressão, francesa dá sinais positivos 

- Eurodeputados suspeitam de violação das regras das ajudas de Estado 

- Leis de combate ao terrorismo mudam a partir de amanhã 
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Noticias ao Minuto 

- Para manterem clientes, bancos terão de baixar os spreads 

- Políticos, artistas e académicos querem referendo a Acordo Ortográfico 

- Há nove anos que o subsídio de desemprego não era tão baixo 

- Associação dos Profissionais da Guarda debate hoje estatuto 

 

Observador 

- O que propõe o Governo grego (atualizado) 

- PSD/CDS: Programa eleitoral só depois do debate do Estado da Nação 

- Não é de si. A internet está (mesmo) a ficar mais lenta 

- Cimeira Ibérica: Portugal e Espanha querem 2ª fase de reformas na União Económica 
e Monetária 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 
Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

Marinha - NOTA CONJUNTA DA MARINHA E DA AMN 

Marinha - NAVIO "HERÓI" DA MARINHA AFUNDADO HÁ 80 ANOS É INVESTIGADO 

Exército - ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE O REGIMENTO DE ENGENHARIA N.º1 E A  

CÂMARA MUNICIPAL DE SINES 

Força Aérea - Aeródromo de Manobra N.º 1 e a Comunidade Envolvente 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - "PATRULHA OCEÂNICO FIGUEIRA DA FOZ  

VISITA A GUINÉ-BISSAU" 

 

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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