
Noticias    

Diário de Noticias 

- OCDE espera mais crescimento e mais défice que o Governo português para 2016 

- APAV quer estatuto para vítima de crime previsto no Código de Processo Penal 

- Adriano Moreira - A nova diáspora 

- TAP. Providência cautelar que trava privatização foi aceite pelo tribunal 

 

Correio da Manhã 

- TAP: ministro exige melhores ofertas 

- Atenas garante reembolso ao FMI 

- Batista Bastos - A ameaça de Cavaco 

- Eduardo Dâmaso - Aves agoirentas 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal aconselhado a reduzir IRC e a aumentar incidência do IVA a 23% 

- Quatro distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido ao calor 

- Tribunal suspende privatização da TAP 

- Crianças de Portalegre simulam carga policial 
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http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/a_ameaca_de_cavaco.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/aves_agoirentas.html
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Tribunal aceita nova providência cautelar para travar venda da TAP 

- Portas estará de saída de Aveiro, PSD quer Montenegro em primeiro lugar 

- Turismo de Portugal diz que não há turistas a mais em Lisboa e até existe margem para 
crescer 

- Um em cada quatro jovens acredita que a violência no namoro é normal 

- OCDE sobe previsões de crescimento e de défice para Portugal em 2016 

- Consulta mundial convoca portugueses a opinarem sobre as alterações climáticas 

- Santana Castilho - A Educação perdeu o estatuto de um direito e ganhou o estatuto de uma 
mercadoria 

- Abater a dívida é indesejável, diz o FMI a países como a Alemanha 
 

Ionline 

- Sampaio da Nóvoa. Perguntas à queima-roupa 

- Nóvoa não quer largar o seu Honda quando chegar a Belém 

- Casas em Lisboa e no Porto voltam a ficar mais caras 

- Desemprego baixa para 13% mas empregados estão aquém de 2014 

- Frigoríficos comprados em Portugal consomem mais energia que a média da UE  

- TAP. Pires de Lima faz "aviso de amigo": propostas devem ser melhoradas ou a privatização 

fica em risco 

- Chefes das cadeias entregam telemóveis de serviço no Ministério da Justiça em protesto  

- Coligação vai tentar varrer “conflito de gerações” da campanha eleitoral 
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Expresso 

- Quantas faltas têm os deputados?  

- Mar no centro do debate político  

- Um primeiro ministro mais sensível à Madeira  

- Efromovich admite clarificar mas não melhorar proposta pela TAP, apesar do "aviso de 

amigo" do ministro  

- Rangel diz que será assim: "Há de chegar um dia em que não vai haver Portugal"  

 

Diário Económico 

- Requalificação: 25% dos trabalhadores da Segurança Social voltaram ao trabalho 

- Desemprego na zona euro cai para 11,1% 

- Aumento salarial para juízes aguarda luz verde das Finanças 

- Lisboa e Europa prudentes à espera de BCE e Grécia 

- Portugal vai servir de modelo para outros países europeus 

- Portugal deve melhorar esforços para reduzir desigualdades 

- OCDE avisa para risco de défice mais alto e pede decisão sobre pensões 

- Eanes pede transparência nos grandes investimentos 

- Coligação só avança com mais medidas no final de Junho 
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 Noticias ao Minuto 

- AICCOPN Nova lei dos alvarás promove "clandestinidade" e "concorrência desleal" 

- Autarquia Em Pombal o transporte escolar é gratuito até ao 12.º ano 

- Maria Luís "É preciso fazer compreender por que há custos que se impõem" 

- Denúncia Sindicato diz que ASAE é proibida de fiscalizar certos operadores 

- Parlamento Lei da cobertura eleitoral vai aguardar audições a pedido do PS 

- Denúncia Há hospitais sem o medicamento para a Hepatite C 

- 2011 PSD venceu as eleições há 4 anos 

- Governo Há 33 propostas de revisão a código da Publicidade 

- Portugal Juros da dívida a cair em todos os prazos 

- IRS Não basta pedir fatura, atenção ao processo online 
 

Observador 
- Novo emprego para 154 trabalhadores. Faltam 460 

- Coligação abre discussão pública sobre o programa 

- Sindicato dos Jornalistas mantém críticas 

- Emigração rima com vontade ou com necessidade? 

 

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 - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE CANSU D 

 

 

 

 

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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