
Noticias    

Diário de Noticias 

- Segurança Social: quebra de receitas será financiada por Orçamento, diz PS 

- Coligação quer impor limite à dívida na Constituição 

- Adesão à greve dos enfermeiros ronda os 80% 

- Ministério da Economia lança investigação sobre acusações de interferência política na -

ASAE 

- Trabalhadores do Metro de Lisboa em greve no dia 18 

- Troika regressa hoje a Lisboa para segunda avaliação... 

 

Correio da Manhã 

- Passos e Portas esquecem corte das pensões 

- IMT promete dar carta em 7 dias 

- Proteção dos oceanos pode dar impulso de 800 mil ME 

- Armando Esteves Pereira - As pensões e o cisma grisalho 

 

Jornal de Noticias 

- Rafael Barbosa - No caminho certo 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Os poderes do Presidente 
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Público  

- Passos e Portas lançam guião da estabilidade contra "leilão de promessas" 

- Pressionado por Merkel e Hollande, Tsipras não abre o jogo 

- Associação vai combater argumentos do Governo para manter venda da TAP 

 

Ionline 

- Há 46 mil desempregados a trabalhar para o Estado com contrato emprego-inserção 

- Extraditado. Ricardo Salgado pode acabar preso na Suíça 

- Maioria acredita em país a crescer mais de 2%, mas se não houver crise 

 

Expresso 

- "Economia azul" revoluciona mares e oceanos 

- PS mantém corte na TSU. Se houver buraco vai buscar dinheiro ao orçamento 

- Coligação engana-se “claramente” na meta do défice 

- A PIDE vasculhou todos os cantos da casa. Menos o frigorífico onde estavam os papéis 

- Governo contorna tribunal e avança com privatização da TAP 

- Juros da dívida ainda mais “nervosos” depois de palavras de Draghi 

- Sindicato da ASAE acusa, Governo desmente mas vai investigar: lista VIP na inspeção 
económica? 
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Diário Económico 

- PS promete descongelar progressões na Função Pública em 2018 

- Coligação desafia PS a incluir travão à dívida na Constituição 

- Grécia: Pensões continuam no centro das divergências com credores 

- O que une e o que separa os partidos da esquerda 

- Estatuto dos magistrados pode não ser aprovado 

 
 

Noticias ao Minuto 

- Tradição : Grupos de cante alentejano atuam em Reguengos de Monsaraz 

- Programa eleitoral : O que pode esperar dos salários se a coligação vencer 

- Caso Marquês : Após derrota na Relação, Sócrates recorre ao Constitucional 

 
 

Observador 
- Medina diz que Nóvoa seria “excelente” Presidente. Apoio do PS só depois das legislativas 

- Programa eleitoral: As 9 promessas da coligação batizadas de “garantias” 

- Grego e Latim vão ser opções desde a primária 

- Tabela única de suplementos: Governo em “dificuldades” não garante aprovação até fim 

da legislatura 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA - A anteceder a publicação do EMFAR, a AOFA solicitou a deputados 
pertencentes a diversos Grupos Parlamentares que ponderassem a 
apresentação de um requerimento solicitando a sua apreciação parlamentar. 
Informamos que, respeitando o compromisso que tinha assumido, o PCP 
requereu essa apreciação parlamentar. 

 
 
 

 

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 ) 

 

Exército – Protocolo de colaboração entre o Exército Português e o Instituto da Conservação  

da Natureza e das Florestas – Plano Faunos 

Exército – Apoio do RE1 à realização da Prova Internacional de Triatlo – Câmara Municipal  

da Golegã 

Exército - SELEÇÃO NACIONAL DE TRAIL RUN VISITA O REGIMENTO DE TRANSMISSÕES 
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As Nossas Forças Armadas (cont.) 

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

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

Exército – Assinatura do Protocolo entre o Regimento de Engenharia n.º 1 e a Câmara  

Municipal de Arruda dos Vinhos  

Exército - EXERCICIO ORION 2015 (Actualização) 

EMGFA - Comemorações do 10 de junho 2015 - Lamego (Vídeo) 

EMGFA - Comemorações do 10 de junho 2015 – Lamego (Spot Rádio) 

 

 

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 

04-06-2015 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ASSINATURADEPROTOCOLOENTREOREGIMENTODEENGENHARIAN%C2%BA1EAC%C3%82MARAMUNICIPALDEARRUDADOSVINHOS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERCICIOORION2015M.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/838
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/839
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0604/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



