
Noticias    

Diário de Noticias 

- Autoridade da Concorrência acusa 15 bancos por suspeita de concertação 

- Constitucionalistas divididos sobre teto para a dívida pública 

- PGR quer base de dados de ADN com perfis de todos os criminosos 

- Ofertas para compra da TAP devem ser ambas melhoradas 

- Adesão à greve de enfermeiros foi de 81% no primeiro turno do segundo dia 

- Promessa já para este ano. Costa quer voltar a festejar 1 de dezembro como feriado 

- Passos nega corte de 600 milhões de euros nas pensões 

- Paulo Pereira de Almeida - Austeridade e o "kremlin azul" de Barroso 

 

Correio da Manhã 

- Ambulâncias do INEM paradas 

- PS facilita rescisão amigável 

 

Jornal de Noticias 

- Remunerações de portugueses afetadas pela desvalorização do euro vão ser corrigidas 

- Penafiel inaugura banco de jardim que carrega telemóveis 

- Sindicato estima adesão à greve de enfermeiros em 81% 

- Saiba quanto paga pela água no seu município 

- David Pontes - A coligação PSD/CDS-PP/JJ 

- Francisco Seixas da Costa - A direita 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4608454
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4607178
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4608459
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4608519
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4608475
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Penafiel&Option=Interior&content_id=4607400
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4608434
http://www.jn.pt/multimedia/infografia.aspx?content_id=4608701
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4608631&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4608561
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4608535&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4607806&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/ambulancias_do_inem_paradas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/ps_quer_facilitar_rescisao_amigavel.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4608043
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4608045
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Governo defende venda da TAP com risco de quebra de confiança dos investidores 

- Convenção do PS aprova programa e Sampaio da Nóvoa marca presença 

- Prioridades da coligação PSD/CDS ignoram cultura e recuperam promessas de 2011 

- Grécia pede adiamento de pagamento de prestação ao FMI que vence esta sexta-feira 

- Proprietários recorrem ao Provedor de Justiça para levar recibo electrónico ao TC 

- Convento de Jesus reabre ao público 20 anos depois 

- Passos diz que é “precipitado” concluir que há cortes de 600 milhões nas pensões 

- Pedro Sousa Carvalho - Quem está a ganhar com esta privatização da TAP? 

 

Ionline 

- PS recua no IMI e IMT e clarifica despedimento conciliatório 

- Gestão de resíduos. Compactar o lixo para que nasça de novo 

- TAP. Propostas fechadas até ao chá das 17h 

- Portugal quer aumentar em 30% esperança de vida saudável aos 65 anos 

- Recibos verdes. PS promete contribuições para Segurança Social mais justas 
 

Expresso 

- Burla no BPP decidida hoje mas Rendeiro está em Miami  

- PCP questiona Passos Coelho sobre corte de 600 milhões nas pensões  

- Investidores do mundo querem startups portuguesas  

- Bolsos vazios ou cofres cheios? Quatro anos de mudanças  

- Sampaio da Nóvoa vai à Convenção do PS  
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http://www.ionline.pt/artigo/395148/ps-recua-no-imi-e-imt-e-clarifica-despedimento-conciliatorio?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/395154/gestao-de-residuos-compactar-o-lixo-para-que-nasca-de-novo?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/395124/tap-propostas-fechadas-ate-ao-cha-das-17h?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/395140/portugal-quer-aumentar-em-30-esperanca-de-vida-saudavel-aos-65-anos?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/395004/recibos-verdes-ps-promete-contribuicoes-para-seguranca-social-mais-justas?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-06-05-Burla-no-BPP-decidida-hoje-mas-Rendeiro-esta-em-Miami-1
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-06-05-PCP-questiona-Passos-Coelho-sobre-corte-de-600-milhoes-nas-pensoes
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-06-05-Investidores-do-mundo-querem-startups-portuguesas
http://expresso.sapo.pt/dossies/diario/2015-06-04-Bolsos-vazios-ou-cofres-cheios--Quatro-anos-de-mudancas
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-06-04--Sampaio-da-Novoa-vai-a-Convencao-do-PS-
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-defende-venda-da-tap-com-risco-de-quebra-de-confianca-dos-investidores-1697972
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-consagra-programa-no-coliseu-1697950
http://www.publico.pt/politica/noticia/prioridades-da-coligacao-psdcds-ignoram-cultura-e-recuperam-promessas-de-2011-1697926
http://www.publico.pt/mundo/noticia/tsipras-reune-governo-e-vai-ao-parlamento-para-discutir-negociacoes-1697943
http://www.publico.pt/economia/noticia/pedido-de-inconstitucionalidade-do-recibo-electronico-de-renda-entregue-ao-provedor-de-justica-1697925
http://www.publico.pt/local/noticia/convento-de-jesus-reabre-ao-publico-20-anos-depois-1697947
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-diz-que-e-precipitado-concluir-que-ha-cortes-de-600-milhoes-nas-pensoes-1698001
http://www.publico.pt/economia/noticia/quem-esta-a-ganhar-com-esta-privatizacao-da-tap-1697948?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- PS garante reposição dos feriados 

- Dívida da TAP só é renegociada após escolha do vencedor 

- Descida da Taxa Social Única avança mesmo 

- Promessas para a Função Pública 

- PS quer mudar descontos nos recibos verdes 

- Aumento salarial para juízes aguarda luz verde das Finanças 

 

Noticias ao Minuto 

- Parlamento Ferro acusa Passos de desrespeito, Passos rejeita em absoluto 

- Polícias Ministra dá o braço a torcer mas não em tudo 

- Supervisão Mudanças na lei e BdP mais duro para impedir novo BES 

- Ministro Terceira Conferência sobre água entre Portugal e Espanha em julho 

- Taxas Euribor mantêm-se a três meses, sobem a seis e nove e descem a 12 meses 

- Programa PS quer cortes na TSU já para 2016 e responde a "erros" 

- Saúde Profissionais dos centros de saúde terão de picar ponto 

 

Observador 
- PS: corte nas pensões implica perda de 574 milhões 

- PSP: sobem os salários, cortam-se as férias 

- As reformas perdidas da troika 

- BdP assume que supervisão deve ser mais rápida 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ps-garante-reposicao-dos-feriados_220381.html
http://economico.sapo.pt/noticias/divida-da-tap-so-e-renegociada-apos-escolha-do-vencedor_220353.html
http://economico.sapo.pt/noticias/descida-da-taxa-social-unica-avanca-mesmo_220343.html
http://economico.sapo.pt/noticias/promessas-para-a-funcao-publica_220342.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-quer-mudar-descontos-nos-recibos-verdes_220341.html
http://observador.pt/2015/06/05/ps-reducao-da-tsu-da-estimulo-de-1-050-milhoes/
http://observador.pt/2015/06/05/governo-sobe-salarios-aos-policias-tira-lhes-ferias/
http://observador.pt/2015/06/04/troika-regressa-a-procura-das-reformas-perdidas-cai-nao-cai/
http://observador.pt/2015/06/04/as-19-recomendacoes-que-o-banco-de-portugal-faz-a-si-proprio/
http://economico.sapo.pt/noticias/aumento-salarial-para-juizes-aguarda-luz-verde-das-financas_220122.html/-1
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/401615/ferro-acusa-passos-de-desrespeito-passos-rejeita-em-absoluto
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/401576/ministra-da-o-braco-a-torcer-mas-nao-em-tudo
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/401531/mudancas-na-lei-e-bdp-mais-duro-para-impedir-novo-bes
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/401592/terceira-conferencia-sobre-agua-entre-portugal-e-espanha-em-julho
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/401573/euribor-mantem-se-a-tres-meses-sobem-a-seis-e-nove-e-descem-a-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/401522/ps-quer-cortes-na-tsu-ja-para-2016-e-responde-a-erros
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/401523/profissionais-dos-centros-de-saude-terao-de-picar-ponto
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Observador (cont.) 
- Lei suavizada para fundações privadas 

- Secretas vão ter acesso legal a dados telefónicos 

 

Sapo.pt 
- Governo aprova transferência da ADSE das Finanças para o ministério da Saúde 

- Sindicatos da PSP ameaçam com protestos e exigem "mudança de atitude" da ministra 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/06/04/nova-lei-das-fundacoes-publicas-mais-controladas-privadas-mais-aliviadas/
http://observador.pt/2015/06/04/secretas-vao-ter-acesso-legal-a-registos-de-chamadas-telefonicas/
http://www.sapo.pt/noticias/governo-aprova-transferencia-da-adse-das_557053d63485bffe79608de5
http://www.sapo.pt/noticias/sindicatos-da-psp-ameacam-com-protestos-e_55705710b47a71ff792924dd
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - CERIMÓNIA DE ENTREGA DE COMANDO DA FORÇA NAVAL NATO – CONVITE 

 

 
 

 

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/Cerimonia-de-entrega-de-Comando-da-Forca-Naval-NATO-Convite.aspx
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/0605/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts

	- Cartaz Cultural do Porto



