
Noticias    

Diário de Noticias 

- Oficiais das Forças Armadas fora do 10 de junho de Cavaco Silva 

- Ministra cede às polícias e agrava regime da GNR 

- Economia da zona euro cresceu 1% no primeiro trimestre. Portugal cresce 1,5% 

- Tsipras: falta de acordo sobre a Grécia seria princípio do fim para a zona euro 

- Mário Soares - A recriação da esperança 

- Pedro Tadeu - Sócrates pode ser um bandido mas tem razão 

- Sincatos e artistas desfilam hoje em defesa de 1% do PIB para a cultura 

- Rui Moreira: "centralismo abjeto" impede municípios de fazer mais obra 

 

Correio da Manhã 

- Barraqueiro defende TAP portuguesa 

- Doentes pedem menos remédios 

- Passos: é "mito urbano" incentivo à emigração 

- Acidente mata jovem militar 
 

Jornal de Noticias 

- Oficiais das Forças Armadas fora do 10 de junho de Cavaco Silva 

- José Sócrates recusa pulseira eletrónica 

- Paula Ferreira - O direito à infância 

- Mariana Mortágua - Mais uma vez, é o emprego 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4614787&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4614389
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4614791&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4614767&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4614242&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4614268&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4614656&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4614601&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/corrida_pela_tap_acelera_ate_quinta.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/doentes_pedem_menos_remedios.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/passos_coelho_diz_que_e_um_mito_urbano_que_tenha_incentivado_jovens_a_emigrar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/acidente_mata_jovem_militar.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4614812&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4613868&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4614304
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4614303
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Mais de 40% dos médicos dizem que falta de material está a interferir no trabalho 

- PS propõe novas regras de contratação para facilitar mobilidade no Estado 

- Passos Coelho incentivou jovens a emigrarem? Isso é "mito urbano" 

- Paulo Rangel - Por um tribunal permanente para a Parceria Atlântica 

 

Ionline 

- Banco de Portugal. Portugueses estão a poupar mais 

- Grécia. “Documento apresentado pela UE está no limite do insulto” 

 

Expresso 

- Acordo com a Grécia divide Merkel e Schäuble 

- Quatro anos de Passos & Portas: retrato aprofundado do Portugal em que nos 

transformámos 

 

Diário Económico 

- Défice comercial agrava-se mil milhões de euros só no mês de Abril 

- Desemprego recua mas Portugal continua com um dos valores mais altos da OCDE 

- Pharol afunda 6% no regresso da maré vermelha às bolsas 

- Credores terão proposto à Grécia extensão do resgate até Março de 2016 

- Mais de 80% dos contratos a prazo tem duração inferior a um ano 

- As medidas que separam a Grécia dos credores 
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http://economico.sapo.pt/noticias/defice-comercial-agravase-mil-milhoes-de-euros-so-no-mes-de-abril_220662.html
http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-recua-mas-portugal-continua-com-um-dos-valores-mais-altos-da-ocde_220648.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pharol-afunda-6-no-regresso-da-mare-vermelha-as-bolsas_220659.html
http://economico.sapo.pt/noticias/credores-terao-proposto-a-grecia-extensao-do-resgate-ate-marco-de-2016_220645.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mais-de-80-dos-contratos-a-prazo-tem-duracao-inferior-a-um-ano_220643.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-medidas-que-separam-a-grecia-dos-credores_220621.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mais-de-40-dos-medicos-dizem-que-falta-de-material-esta-a-interferir-no-trabalho-1697960
http://www.publico.pt/economia/noticia/ps-propoe-novas-regras-de-contratacao-para-facilitar-mobilidade-no-estado-1698350
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-coelho-incentivou-jovens-a-emigrarem-isso-e-mito-urbano-1698336
http://www.publico.pt/mundo/noticia/por-um-tribunal-permanente-para-a-parceria-atlantica-1698348?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/396518/banco-de-portugal-portugueses-estao-a-poupar-mais?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/396478/grecia-documento-apresentado-pela-ue-esta-no-limite-do-insulto-?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-06-09-Acordo-com-a-Grecia-divide-Merkel-e-Schauble
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-06-05-Quatro-anos-de-Passos--Portas-retrato-aprofundado-do-Portugal-em-que-nos-transformamos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- INE : Produção na construção cai 2%, emprego e remunerações também 

- INE : Exportações aumentam em 9,7% mas importações disparam 

- César Nogueira "Quem vai conseguir manter a segurança na rua com 66 anos?" 

- Observatório : Síria: Mais de 230 mil mortos desde o início do conflito 
 

Observador 
- Dia de Portugal: Associação de Oficiais recusa 10 de junho de Cavaco 

- A Pilhagem de África – e de Angola – contada por um jornalista do Financial Times 

- Polícias vão manter 36 horas e ter nova tabela remuneratória 

- Banco de Portugal pede reformas estruturais e política económica responsável 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Loureiro dos Santos - "Shengen, a imigração descontrolada e o jihadismo europeu" 

 

- Capitão de Mar-e-Guerra Almeida Moura - "O novo EMFAR" 
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/403389/producao-na-construcao-cai-2-emprego-e-remuneracoes-tambem
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/403373/exportacoes-aumentam-em-9-7-mas-importacoes-disparam
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/403314/quem-vai-conseguir-manter-a-seguranca-na-rua-com-66-anos
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/403380/siria-mais-de-230-mil-mortos-desde-o-inicio-do-conflito
http://observador.pt/2015/06/09/dia-de-portugal-associacao-de-oficiais-recusa-convite-de-cavaco/
http://observador.pt/especiais/a-pilhagem-de-africa-com-angola-em-destaque/
http://observador.pt/2015/06/08/policias-vao-manter-36-horas-e-ter-nova-tabela-remuneratoria/
http://observador.pt/2015/06/08/banco-de-portugal-pede-reformas-estruturais-e-politica-economica-responsavel/
http://www.aofa.pt/rimp/Loureiro_dos_Santos_Shengen.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_O_Novo_EMFAR.pdf
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 ) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

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://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/0609/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



