
Noticias    

Diário de Noticias 

- Associação Sindical dos Juízes: ministra da Justiça fez afirmações falsas no parlamento 

- Novo estatuto diz que militares da Marinha podem ser polícias 

- Petróleo vai estar nos 40 dólares no final do ano, diz ex-diretor da OPEP 

- Viriato Soromenho Marques - A meio do Rubicão 

- Nuno Saraiva - Portugal à Frente! Mas à frente em quê? 

 

Correio da Manhã 

- Preço da gasolina com tendência para subir 

- Gémeas nascem em avião 

- Sócrates com pulseira eletrónica em casa 

- António Marinho e Pinto - Refundar a República 

- José Rodrigues - Estabilidade das pedras 
 

Jornal de Noticias 

- Sindicato de trabalhadores exige demissão de presidente do INEM 

- Inês Cardoso – Coincidências 

- Rui Sá – Judas 

- Afonso Camões - A barraquinha dos gelados 

- Carvalho da Silva - Gato escaldado... 
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Público  

- Prejuízos das empresas públicas aumentam 23% para 765 milhões de euros 

- António Correia de Campos - As garantias da Carta 

- Juncker "desiludido" com o "amigo" Tsipras 

- Pacheco Pereira - Duas pesadas heranças: a de 2011 e a de 2015 

 

Ionline 

- “Como é que o senhor do irrevogável tem a lata de nos falar em garantias?” 

- Prepare-se para chuva, trovoadas e granizo. O mau tempo vem aí 

- Deutsche Bank. Directores demitem-se devido a escândalos financeiros 

- Sampaio da Nóvoa aceitaria convite para evento da maioria PSD/CDS-PP 

 

Expresso 

- Portas diz que Portugal arrisca voltar à bancarrota com o PS 

- Costa promete que emprego será "a causa das causas" de um Governo PS 

- A Rússia não é uma ameaça para a NATO. Palavra de Putin 
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Diário Económico 

- São penhorados 830 mil euros por dia sem despacho do juiz 

- Já sabe o que muda com o novo regime para portagens? 

- Governo faz pressão para decidir venda da TAP na quinta-feira 

- Os cinco passos da penhora bancária  

- Arsenal do Alfeite prepara proposta para Brasil e Moçambique 
 

Noticias ao Minuto 

- Combustíveis : Gasolina vai aumentar, mesmo com petróleo a cair. Porquê? 

- Estudo : Mais doentes pedem a médicos para não receitarem medicamentos 

- Ministra : Anabela Rodrigues apresenta estatuto profissional da GNR 

- Estatuto : Demissão iminente da direção da PSP. Crise na polícia? 

- Autoridade Tributária : Fisco tem feito menos inspeções a grandes empresas 
 

Observador 
- Governo lança app para facilitar a vida aos cidadãos 

- Islândia termina controlo de capitais, sete anos depois 

- “Estamos a exigir muito dos nossos bebés” 

- Resgatados mais 2.371 imigrantes durante o domingo 

- Grécia “está determinada a rejeitar as propostas da UE” 

- José Cardoso Pires. E que tal começarmos a ler escritores a sério? 

- Economistas escrevem carta contra a continuação da austeridade na Grécia 

- Cerca de 65% dos médicos portugueses em formação ponderam emigrar 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – Comemorações do dia 10 de Junho! A AOFA estará, como habitualmente, 

presente no Encontro Nacional de Combatentes, que decorrerá em Lisboa. A delegação da  
AOFA será composta pelo Presidente do Conselho Nacional, Coronel Manuel Cracel e pelo
Secretário-Geral da AOFA, Tenente-Coronel António Costa Mota. 

(ver programa na página seguinte) 

 

 

- Capitão-de-Fragata Fuzileiro Neto Simões - A reforma das forças armadas e a condição 

militar 
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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 ) 

 

Exército - THE INTERNATIONAL APPLIED MILITARY PSYCHOLOGY SYMPOSIUM 

Exército - CLUBE DE CICLISMO DO EXÉRCITO – “SENHORA  DA GRAÇA 2015”  

Força Aérea - Gémeas nascem a bordo de C-295M 

Força Aérea - CEMFA visita Força Nacional Destacada na Roménia 

 

 

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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