
Noticias    

Diário de Noticias 

- Militares na reserva vão vigiar as escolas 

- Sócrates: "O poder que exerceram não foi o do direito, mas o da força" 

- TAP. Governo quer assinar contrato com Neeleman e Pedrosa até fim de junho 

- Ferreira Fernandes - A TAP voou, voou, voou... 

 

Correio da Manhã 

- Sem tempo para aprovar estatutos 

 

Jornal de Noticias 

- BE vai "recorrer a todos os meios" para parar negócio da TAP 

- Felisbela Lopes - Deputados paraquedistas 

- José Manuel Silva - Para onde vai o SNS? 

 

Público  

- Estado só ganha mais se TAP tiver resultados acima de 250 milhões 

- Novos donos da TAP só garantem sede em Portugal e rotas estratégicas por dez anos 

- Escolas portuguesas perderam cerca de 40 mil alunos em sete anos 

-  “Da nossa parte acabou o segredo de justiça”, declara advogado de Sócrates 

- FMI suspende negociações com Atenas e diz que "a bola está do lado grego" 

- Jardim avança para as presidenciais se tiver 10 mil proponentes e apoio 
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Ionline 

- PSD admite regresso de Relvas nas legislativas 

- Reclamações disparam com mercado liberalizado da luz e gás 

 

Expresso 

- PS. "É uma vergonha vender a TAP por metade de Jorge Jesus" 

- Franceses do Parc Astérix concorrem ao Oceanário 

 

Diário Económico 

- Portugal mais perto da Europa??? 

- Oceanário recebe hoje propostas finais dos candidatos 

- Ministra fecha hoje negociações com PSP e começa a preparar proposta 

- Tribunal decide que governo grego tem de eliminar cortes nas pensões 

 

Noticias ao Minuto 

- Dombrovskis : Adiar reforma das pensões exigirá ações mais dramáticas 

- PCP : TAP: "Não há um preço bom para vender o país" 

- TAP : "É tudo mentira, são truques de vendedores de património alheio" 
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Observador 
- Alemanha prepara-se para incumprimento da Grécia 

- Tribunal da Grécia chumba cortes de 2012 nas pensões 

- Tribunal diz que Silva Carvalho tem direito a salário, mesmo sem ter trabalhado 

- Reforma em curso. PS dá acordo a mais unificação nas secretas 

- Lisboa. Nova taxa começa a ser cobrada em novembro 

- PSD/CDS. Começou a caça aos independentes 

- Carmona dá uma ajuda a Carmena, que agora vai ser a primeira mulher eleita para 
liderar Madrid 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Porque as dúvidas resultantes do DL 81/2015, com as novas disposições (e descontos…) 

sobre a ADM são muitas, a AOFA produziu uma nota informativa para esclarecimento de 

todos/as os/as nossos/as Camaradas bem como respectivos/as Cônjuges! 

 

- Coronel Luís Alves de Fraga – “O património do IASFA, a nova ADM e a gasolina «barata» 

dos militares” – Um artigo com cerca de 10 (dez) anos que muito contribui para o 
esclarecimento histórico das gerações mais recentes de militares. 

 

- Com os agradecimentos da AOFA ao Coronel David Martelo - A carta que abaixo se recorda, 

passados que são quase 57 anos, foi subscrita pelos então Subsecretário do Exército, coronel 
Almeida Fernandes, e Subsecretário da Aeronáutica, tenente-coronel Kaúlza de Arriaga. A sua 

leitura permite-nos constatar que -- apesar da diferença de cenário que as duas épocas 
apresentam -- determinados problemas nela focados relativamente às Forças Armadas são de 

uma espantosa actualidade. A carta, escrita pouco depois das eleições presidenciais de 1958, 

fornece, ainda, preciosas informações acerca da idoneidade de alguns políticos de então. 
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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 ) 

 

Força Aérea - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas 

 

 

 

 

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   
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