
Noticias    

Diário de Noticias 

- Adriano Moreira - A mobilidade europeia 

- Ferreira Fernandes - A mim, Passos Coelho convenceu 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco Silva deixa cartilha eleitoral 

- Baptista-Bastos - Não é natural 

- GNR exige direitos iguais aos da Polícia 

- Cavaco Silva - "É altura de concretizar" reformas militares 
 

Jornal de Noticias 

- Oposição critica discurso de Cavaco "colado" ao do Governo 

- "Óscares" da Invenção com quinze nomeados 

- Rafael Barbosa - As marinas de Atenas 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Valeu a pena? 

 -Pedro Ivo Carvalho - Condecoração de manteiga 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4616352&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4616360&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/lista_de_encargos_para_legislativas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/nao_e_naural.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/gnr_exige_direitos_iguais_aos_da_policia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/10_junho_pr_diz_que_e_tempo_de_concretizar_reformas_das_forcas_armadas.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4617087&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=4611322&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4617664
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4617501
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4616301
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Portugal não ganhava tanto dinheiro com emigrantes desde o início do século 

- Tsipras cedeu um pouco: a tragédia grega segue dentro de momentos 

- Diamantes levam a guerra de indemnizações entre Angola e Portugal 

- Presidente define pilares para o próximo programa de Governo 

 -O Estado Islâmico “é a vanguarda” que outros extremistas estão a observar 
 

Ionline 

- Heliportugal. Protecção Civil move queixa por falhas de segurança 

- A última valsinha (das medalhas) de Aníbal António Cavaco Silva 

- Sampaio da Nóvoa insurge-se contra o “drama da emigração forçada” 

- GNR. Promoções passam a ser feitas por escolha 

- Escolas paralisadas à espera do ministério para preparar início das aulas 
 

Expresso 

- Cavaco lembra sucessivas reformas nas Forças Armadas. "A área do Estado que mais se 
transformou nos últimos 40 anos" 

- Portugal tem 13% da dívida com vencimento a curto prazo 

 

Diário Económico 

- Bilderberg discute ameaças globais e estratégias económicas 

- Fernando Pinto garante que há plano B se Governo desistir da privatização 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-nao-ganhava-tanto-dinheiro-de-emigrantes-desde-o-inicio-do-seculo-1698577
http://www.publico.pt/mundo/noticia/tsipras-cedeu-um-pouco-a-tragedia-grega-segue-dentro-de-momentos-1698588?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/diamantes-levam-a-guerra-de-indemnizacoes-entre-angola-e-portugal-1698532
http://www.publico.pt/politica/noticia/presidente-define-os-grandes-objectivos-para-o-proximo-programa-de-governo-1698524?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-estado-islamico-e-a-vanguarda-que-outros-extremistas-estao-a-observar-1698527?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/396750/heliportugal-proteccao-civil-move-queixa-por-falhas-de-seguranca?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/396831/a-ltima-valsinha-das-medalhas-de-anibal-antonio-cavaco-silva?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/396807/sampaio-da-novoa-insurge-se-contra-o-drama-da-emigracao-forcada-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/396753/gnr-promocoes-passam-a-ser-feitas-por-escolha-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/396752/escolas-paralisadas-a-espera-do-ministerio-para-preparar-inicio-das-aulas?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-06-10-Cavaco-lembra-sucessivas-reformas-nas-Forcas-Armadas.-A-area-do-Estado-que-mais-se-transformou-nos-ultimos-40-anos
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-06-10-Portugal-tem-13-da-divida-com-vencimento-a-curto-prazo
http://economico.sapo.pt/noticias/bilderberg-discute-ameacas-globais-e-estrategias-economicas_220757.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/fernando-pinto-garante-que-ha-plano-b-se-governo-desistir-da-privatizacao_220750.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Mais de nove mil milhões com privatizações 

- Bancos baixam ‘spreads’ mas carregam nas comissões da habitação 

- Grécia: Rádio e televisão públicas retomam emissões dois anos após encerramento 

- BCE eleva linha de liquidez para banca grega 

 

Noticias ao Minuto 

- Portugal : Juros da dívida em máximos desde novembro de 2014 

- 10 de Junho : António Costa acusa Cavaco de ter sido "o eco do Governo" 

- 10 de Junho : PCP critica discurso "partidário" do Presidente da República 

- 10 de Junho : Catarina Martins acusa PR de lançar a campanha da maioria 

 -Grécia : Durão Barroso admite que 'Grexit' é uma "possibilidade" 
 

Observador 
- Governo quer dar aos espiões acesso direto às bases de dados do fisco 

- Condecorações no 10 de junho. Quem as não tem? 

- O pecado original no Facebook ou os vídeos pornográficos que afinal são vírus 

 

RTP 
- "Palavras leva-as o vento" diz presidente da AOFA sobre discurso presidencial 
 

 

 

 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

11-06-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/mais-de-nove-mil-milhoes-com-privatizacoes_220748.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bancos-baixam-spreads-mas-carregam-nas-comissoes-da-habitacao_220760.html
http://economico.sapo.pt/noticias/grecia-radio-e-televisao-publicas-retomam-emissoes-dois-anos-apos-encerramento_220783.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bce-eleva-linha-de-liquidez-para-banca-grega_220738.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/404197/juros-da-divida-em-maximos-desde-novembro-de-2014
http://www.noticiasaominuto.com/politica/404028/antonio-costa-acusa-cavaco-de-ter-sido-o-eco-do-governo
http://www.noticiasaominuto.com/politica/403944/pcp-critica-discurso-partidario-do-presidente-da-republica
http://www.noticiasaominuto.com/politica/404030/catarina-martins-acusa-pr-de-lancar-a-campanha-da-maioria
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/404053/durao-barroso-admite-que-grexit-e-uma-possibilidade
http://observador.pt/2015/06/11/governo-quer-dar-aos-espioes-acesso-direto-as-bases-de-dados-do-fisco/
http://observador.pt/especiais/condecoracoes-no-10-junho-as-nao/
http://observador.pt/2015/06/09/pecado-original-no-facebook-os-videos-pornograficos-afinal-sao-virus/
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=835582&tm=8&layout=123&visual=61
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Rádio Renascença 
- Militares acusam Presidente da República de ter discurso fora da realidade 

 

Sapo.pt 
- Associação de Oficiais das Forças Armadas critica discurso de Cavaco 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Altas patentes repetem jantar de reflexão em 25 de Junho 
 

- AOFA No passado dia 2 de Abril de 2015 a AOFA endereçou a todos os 25 (Vinte e Cinco)  

Partidos Políticos e Movimentos que concorrerão às próximas Eleições Legislativas um  

conjunto de contributos que reflectem as grandes preocupações dos Militares, acompanhado  

de um conjunto de perguntas, cujas respostas nos comprometemos a divulgar por todos os  

Militares, particularmente pelos Oficiais, no sentido de contribuir para que, de uma forma  

mais informada possam decidir sobre o seu sentido de voto nas próximas Eleições. Após as  

respostas que nos foram enviadas, a 15 de Abril, pelo Partido Comunista Português, foi agora  

a vez do Movimento “Nós Cidadãos” enviar as suas respostas 

 

- Ver documento da AOFA enviado aos 25 Partidos e Movimentos 

- Ver resposta do Partido Comunista Português, de 15 de Abril de 2015 

- Ver resposta do Movimento “Nós Cidadãos”, de 9 de Junho de 2015 
 

- AOFA – Na sequência do apoio incondicional da AOFA ao Instituto de Odivelas (IO), aqui  

iremos, com a frequência que considerarmos adequada proceder a publicações específicas  

sobre o IO. Por forma a que este relevante tema, que a toda a Família Militar diz respeito,  

não caia no esquecimento, até que a Justiça seja reposta, o que para a AOFA, reiteramos,  

significa que no mais curto espaço de tempo o IO seja REABERTO. 
 

- INSTITUTO DE ODIVELAS (IO) - Saiba tudo sobre o Mosteiro de Odivelas / Mosteiro de São  

Dinis e São Bernardo onde está localizado o IO! 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/altas-patentes-repetem-jantar-de-reflexao-em-25-de-junho-1698441?frm=ult
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Contributos_e_Perguntas_aos_Partidos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/PCP_Resposta_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Resposta_NOS_CIDADAOS.pdf
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4067#.VXTNEYPrqW4.facebook
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 - EVACUAÇÃO DE UM TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA COSTEIRA “REI  

CRISTO” 

Marinha - EVACUAÇÃO DE UM TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA GENOVA 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE ESVAGT  

CHASTINE 

 

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/Evacuacao-de-um-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-costeira-Rei-Cristo.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-um-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-GENOVA.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-mercante-ESVAGT-CHASTINE.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/0611/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts

	-Pedro Ivo Carvalho - Condecoração de manteiga
	- Cartaz Cultural do Alentejo



