
Noticias    

Diário de Noticias 

- DIA MARCADO POR INCIDENTE EM LISBOA : Sindicatos fazem balanço positivo da greve  

geral 

- GREVE GERAL : Durão Barroso admite "insatisfação muito grande entre trabalhadores" 

- OCDE : EUA com melhor solução para crise do que Europa 

- PARLAMENTO : Chumbada proposta para reduzir IVA da restauração 

- Os trabalhos de Passos 

- O longo caminho para a liberdade 

- TRABALHADORES SOCIAIS DEMOCRATAS : TSD/Açores reclamam pagamento de subsídio  

de férias 

 

Correio da Manhã  

- Polícia trava bloqueio na 25 de abril 

- Qual é a festa? 

- Reforma ou morte! 

- Porreiro, pá! 

 

Jornal de Noticias 

- União Europeia destina pelo menos 8 mil milhões de euros ao emprego jovem 

- Líderes da zona euro saúdam “garantia de crescimento e emprego” 

- Hospitais do Porto são melhores e mais eficientes 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3293255&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3293516&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3293540&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3293001
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3293165&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3293137&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3293087
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/policia-trava-bloqueio-na-25-de-abril
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/carlos-zorrinho/qual-e-a-festa
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/luciano-amaral/reforma-ou-morte
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/joao-pereira-coutinho/porreiro-pa035615933
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3293551&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO190601.html?page=0
http://www.jn.pt/125Anos/default.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=3293134&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- 226 manifestantes detidos por cortarem acesso à Ponte 25 de Abril 

- Governo já substituiu um dos gestores demitidos no caso dos swaps 

 

Ionline 

- Novo orçamento da UE corta a Portugal 3 mil milhões 

- Greve geral. Sindicatos prometem conflitualidade para o Verão 

- Reportagem. Greve contra a crise: "Tal é Pedro, tal é Paulo" 

- OCDE quer regresso das "Novas Oportunidades" 

- António Costa. “Há um enorme consenso relativamente à necessidade de haver uma  

inversão na política” 

- Greves eram só das seis e meia às sete 

 

Expresso 

- Resolver o desemprego é "responsabilidade dos países", não da EU 

- Finanças querem reembolsar IRS até 15 de julho 

- UGT fala em grande greve geral e apela ao diálogo 

- CGTP promete "não baixar os braços" 

- Adesão à greve de 70 a 90% na função pública 

- A coragem de quem não trabalhou 

 

Destak 

- Países emergentes são mais resistentes à crise do que desenvolvidos – OCDE 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/manifestantes-cortam-acesso-a-ponte-25-de-abril-1598586#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-ja-substitui-um-dos-gestores-demitidos-no-caso-das-swaps-1598567
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/novo-orcamento-da-ue-corta-portugal-3-mil-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/greve-geral-sindicatos-prometem-conflitualidade-verao
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/reportagem-greve-contra-crise-tal-pedro-tal-paulo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ocde-quer-regresso-das-novas-oportunidades
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/antonio-costa-ha-enorme-consenso-relativamente-necessidade-haver-uma-inversao-na
http://www.ionline.pt/iOpiniao/greves-eram-so-das-seis-meia-sete
http://expresso.sapo.pt/resolver-o-desemprego-e-responsabilidade-dos-paises-nao-da-ue=f816778
http://expresso.sapo.pt/financas-querem-reembolsar-irs-ate-15-de-julho=f816696
http://expresso.sapo.pt/ugt-fala-em-grande-greve-geral-e-apela-ao-dialogo=f816707
http://expresso.sapo.pt/cgtp-promete-nao-baixar-os-bracos=f816698
http://expresso.sapo.pt/adesao-a-greve-de-70-a-90-na-funcao-publica=f816700
http://expresso.sapo.pt/a-coragem-de-quem-nao-trabalhou=f816737
http://www.destak.pt/artigo/167943-paises-emergentes-sao-mais-resistentes-a-crise-do-que-desenvolvidos-ocde
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Evacuação médica de tripulante da embarcação de pesca “S. Pedro do Mar” 

Marinha – Concerto de Banda da Armada 

 

 

 

 

 

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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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-S-PEDRO-DO-MAR.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/agenda/Paginas/Concerto-da-Banda-da-Armada.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/0628/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



