
Noticias    

Diário de Noticias 

- Constitucionalista: Ter militares nas escolas é "ideia estapafúrdia" 

- Cavaco Silva garante que "défice está controlado" 

- Espanhóis, franceses e ingleses - e o novo dono da TAP - querem Carris e Metro 

- Efeitos da crise: cidadão paga mais e saúde mental foi penalizada 

- Contrato de venda da TAP assinado dia 24 

- Tribunal Justiça UE considera legal programa de compra de dívida pública do BCE 

- Pedro Tadeu - Vamos ser controlados por idiotas secretos? 

- Leonídio Paulo Ferreira - Cameron corta na Defesa e deixa Napoleão a rir-se 

 

Correio da Manhã 

- Autoestradas custam 3,6 milhões diários 

- Avenças polémicas a políticos 

- Bataglia é o mentor do negócio de milhões 

- Carris/Metro ao melhor preço 
 

Jornal de Noticias 

- Tsipras fala em pilhagem da Grécia 

- Comissão não encontrou candidato com "mérito" para direção do Fisco 

- Paula Ferreira - O que quer, afinal, a Europa? 

- Miguel Guedes - Overdose de Portugal 

- Mariana Mortágua - O teste do algodão 

- Juros da dívida de Portugal a subir para máximos desde outubro 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4626632&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4626261&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4625910&seccao=Dinheiro%20Vivo&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4625749
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4626612
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4626448
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4625801&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4623773&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/fatura_custa_36_milhoesdia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/avencas_da_rtp_geram_polemica.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/20150615_2330_helder_bataglia_mentor_do_negocio.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/20150615_2334_carrismetro_ao_melhor_preco.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4626137&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4625684&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4625836
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4625774
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4625837
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4626225&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Somos cada vez menos: Portugal "perdeu" quase 200 mil habitantes em cinco anos 

- Depois das Finanças, Governo cria carreira especial para técnicos do INE 

- Rui Zink - Eco e as redes sociais 

- Diretores criticam "medida avulsa" de militares nas escolas 

- Para torturar suspeitos, CIA deixou que se fizessem experiências em pessoas 
 

Ionline 

- PSD e CDS colam PS a descalabro grego. Socialistas dizem ser “má fé” 

- Europa prepara saída da Grécia do euro. Draghi avisa: são “águas desconhecidas” 

- Hollande. Falta pouco para a Grécia sair do euro 

- Estudo. Sete em cada dez portugueses acamados sem resposta no Estado 

- Raridade. China e EUA poderão fazer exercícios militares conjuntos em 2016 

 

Expresso 

- Tsipras tem mais duas a três cartas na manga 

- Saúde garantida pelo Estado é um "direito ameaçado" 

- ERSE confirma descida de 3,5% das tarifas de gás em julho 

 

Diário Económico 

- Despedimento justifica quase metade da perda de emprego 

- Risco da dívida em máximo de quase um ano 

- “Reputação da banca está num dos piores momentos de sempre” 

- Consórcios pretendiam ser indemnizados se privatização for revertida 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/somos-cada-vez-menos-portugal-perdeu-quase-200-mil-habitantes-em-cinco-anos-1699118
http://www.publico.pt/economia/noticia/depois-das-financas-governo-cria-carreira-especial-para-tecnicos-do-ine-1699064
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/eco-e-as-redes-sociais-1699017?frm=opi
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/diretores-criticam-medida-avulsa-de-militares-nas-escolas-1699058
http://www.publico.pt/mundo/noticia/para-torturar-suspeitos-cia-deixou-que-se-fizessem-experiencias-em-pessoas-1699035
http://www.ionline.pt/artigo/397496/psd-e-cds-colam-ps-a-descalabro-grego-socialistas-dizem-ser-ma-fe-?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/397447/europa-prepara-saida-da-grecia-do-euro-draghi-avisa-sao-aguas-desconhecidas-?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/397503/hollande-falta-pouco-para-a-grecia-sair-do-euro?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/397449/estudo-sete-em-cada-dez-portugueses-acamados-sem-resposta-no-estado-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/397446/raridade-china-e-eua-poderao-fazer-exercicios-militares-conjuntos-em-2016?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/economia/economia_divida/2015-06-16-Tsipras-tem-mais-duas-a-tres-cartas-na-manga
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-06-15-Saude-garantida-pelo-Estado-e-um-direito-ameacado-
http://expresso.sapo.pt/economia/economina_energia/2015-06-15-ERSE-confirma-descida-de-35-das-tarifas-de-gas-em-julho
http://economico.sapo.pt/noticias/despedimento-justifica-quase-metade-da-perda-de-emprego_221140.html
http://economico.sapo.pt/noticias/risco-da-divida-em-maximo-de-quase-um-ano_221141.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reputacao-da-banca-esta-num-dos-piores-momentos-de-sempre_221116.html
http://economico.sapo.pt/noticias/consorcios-pretendiam-ser-indemnizados-se-privatizacao-for-revertida_220939.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Ernest&Young : Portugal é o quinto na lista dos países mais corruptos 

- Aguiar-Branco : Oficiais das Forças Armadas não contribuíram para Estatuto 

 

Observador 
- INE : Portugal perdeu 52 mil pessoas em 2014 

- Dinheiro nas férias. Evite que o seu banco fique com 10% das suas despesas 

- Base das Lajes pode vir a acolher centro de informações dos EUA 

- Parlamento Europeu terá novo grupo político: a extrema-direita 

- Guia de dificuldades para quem quer investir nos mercados lusófonos 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – Comunicado – “PENSÃO DE REFORMA DOS MILITARES DAS FORÇAS 

ARMADAS – A INIQUIDADE!”! A prova inequívoca da condenação à indigência dos Militares 
do Activo, principalmente dos que hoje estão na casa dos 40 anos de idade e ainda mais 

agravada para os mais novos!  

 

- INSTITUTO DE ODIVELAS – O Instituto de Odivelas – Infante D. Afonso na Cerimónia  

Comemorativa do Dia 10 de junho na cidade de Lamego! IO – CADA VEZ MAIS ALTO! 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/406594/portugal-e-o-quinto-na-lista-dos-paises-mais-corruptos
http://www.noticiasaominuto.com/pais/406587/oficiais-das-forcas-armadas-nao-contribuiram-para-estatuto
http://observador.pt/2015/06/16/portugal-perdeu-52-mil-pessoas-em-2014/
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http://observador.pt/2015/06/15/guia-dificuldades-quer-investir-nos-mercados-lusofonos/
http://www.aofa.pt/rimp/167_6_Projeccao_Pensao_de_Reforma_FINAL.pdf
http://institutodivelas.com/noticias/1106-o-instituto-de-odivelas-infante-d-afonso-na-cerimonia-comemorativa-do-dia-10-de-junho-na-cidade-de-lamego.html
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 ) 

 

Força Aérea - 74.º aniversário da Base Aérea Nº4 

Força Aérea - Europa treina Transporte Aéreo Tático em Portugal 

 

 

 

 

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 

16-06-2015 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-866-74-aniversario-da-base-aerea-n-4
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http://www.agendalx.pt/
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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/
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http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0616/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



