
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco Silva "aliviado" com a privatização da TAP 

- Varoufakis diz que o resgate grego tem de "começar do zero" 

- Wolfgang Münchau - A Grécia não tem nada a perder ao dizer não aos credores 

 

Correio da Manhã 

- Destruídas toneladas de moedas de escudo 

- Eduardo Dâmaso - Estado de Direito 

- Miguel Alexandre Ganhão - A última batalha 

- António Marinho e Pinto – Comunidades 

 

Jornal de Noticias 

- Cavaco Silva diz que tem o "ego satisfeito" 

- Itália pede a Bruxelas para criar campos de refugiados na Líbia 

- Inês Cardoso - Profissão de risco: aluno 

- José Mendes - O que pretende o presidente? 

- Afonso Camões - Vamos pagar mais. Oxalá! 

- Carvalho da Silva - Condecorar a troika 
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Público  

- Passos e Portas poderão ir na lista por Lisboa para disputar votos com Costa 

- Conselho de Prevenção da Corrupção avaliou cerca de 400 mil funcionários 

- Exames nacionais mobilizam milhares de alunos, de professores e de polícias 

- TAP já suspendeu piloto que presta assessoria ao sindicato 

- Reforma foi o principal destino para os trabalhadores em requalificação 

- Troika insiste que são precisas mais medidaspara cumprir a meta do défice (*) 

Ionline 

- Estado. Maioria dos organismos não presta contas do que faz 

- Mariana Vieira da Silva. “A direita foi eficaz a criar a ideia de que estamos neste lugar por 
culpa nossa” 

- EUA levam à NATO plano para armazenar artilharia pesada no leste europeu 

- Interessados nas subconcessões do Metro de Lisboa e da Carris conhecidos esta segunda-

feira 

- Tsipras. "Vamos esperar pacientemente até que as instituições se convertam ao realismo" 

 

Expresso 

- Cavaco não descarta saída da Grécia do euro. "Não há exceções" 

- "Não queremos mais dinheiro". Garantia de Varoufakis 

 

Diário Económico 

- ‘Troika’ baixa os braços e assume que Portugal vai parar até às eleições 

- Governo quer dificultar recurso às providências cautelares 
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Noticias ao Minuto 

- Estado Quase 250 mil funcionários públicos sem aumentos até 2018 

 

Observador 
- Isto só lá vai com um bónus para a maioria absoluta? 

- EUA preparam envio de equipamento militar pesado para o leste da Europa 

- Welcome to Chiado. Entram hotéis, saem lisboetas 

- Pinto Monteiro: “Há um uso dos tribunais para fins políticos” 

- Governo quer dificultar providências cautelares 

- Banco estatal brasileiro vai ser um dos principais acionistas da TAP 

- Rui e Marcelo: Espelho meu, espelho meu… 

- Teste: como está a sua memória? 

 

Jornal de Negócios 
- João Quadros - Portugal do pequenito 

 

Sapo.pt 
- PCP condena uso das Forças Armadas para fazer vigilância nas escolas 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA - A 6 de Junho de 2015, na Messe de Oficiais de Évora, a partir das 09H30 e durante 

todo o dia, tiveram lugar as Jornadas Associativas da AOFA. Desde já damos a conhecer o 

Documento Estratégico que resultou das Jornadas e cujas resoluções irão agora ser 
trabalhadas através dos Órgãos Internos da AOFA! 

 

- AOFA - 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 David Martelo - "O Descontentamento dos Militares"!  
Um texto com cerca de 1 ano (11 de Março de 2014) mas que se mantém absolutamente 

actual! Aliás, cada vez mais actual! 

 

- Coronel David Martelo – “Há 200 anos, o fim de Napoleão em Waterloo” 

 

- INSTITUTO DE ODIVELAS (IO) – Com a devida autorização por parte do autor, aqui 

divulgamos mais um excelente trabalho em vídeo, dedicado ao Nosso IO. 

IO! CADA VEZ MAIS ALTO! 
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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 - ADIDOS MILITARES PRESENTES NO DISTINGUISHED VISITOR DAY (DVD) –  

EXERCÍCIO ORION 2015 

 

 

 

 

 

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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