
Noticias    

Diário de Noticias 

- Supremo Tribunal decide hoje pedido de libertação de José Sócrates 

- Mar: Fundos da UE "dependem de Portugal conseguir fiscalizar" espaços marítimos 

- A encíclica verde do Papa Francisco que faz abanar as multinacionais 

- Adriano Moreira - As contabilidades 

 

Correio da Manhã 

- PJ caça mais bens da família Espírito Santo 

- População em queda há cinco anos 

- Baptista-Bastos - A questão grega 

 

Jornal de Noticias 

- Ministra das Finanças diz que Europa não pode ser posta em causa por um país 

- Pedro Ivo Carvalho - Faz queixa ao sargento 

 

Público  

- Tsipras chama criminoso ao FMI, oposição pede-lhe que evite a ruptura 

- Lajes desliza para o "lado negro da força" militar americana? 

- Ana Gomes acusa Governo de ajudas de Estado à sucessora dos estaleiros de Viana 

- António Costa promete acabar com assessorias privadas no Estado 

- Santana Castilho - As duas troikas e a comunicação social 

- Papa diz que combater as alterações climáticas "é um imperativo moral" 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4628297&page=-1
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/oposicao-grega-encoraja-tsipras-a-chegar-a-acordo-com-credores-1699181
http://www.publico.pt/politica/noticia/lajes-desliza-para-o-lado-negro-da-forca-militar-americana-1699199
http://www.publico.pt/politica/noticia/ana-gomes-acusa-governo-de-ajudas-de-estado-a-sucessora-dos-estaleiros-de-viana-1699183
http://www.publico.pt/politica/noticia/antonio-costa-promete-acabar-com-assessorias-privadas-no-estado-1699158?page=-1
http://www.publico.pt/portugal/noticia/as-duas-troikas-e-a-comunicacao-social-1699168?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/papa-pede-novas-politicas-para-salvar-o-planeta-1699155
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Passos. Se a Grécia cair, "Portugal não cai a seguir" 

- Grécia. Tsipras bate o pé, ataca o FMI e acusa Europa de querer humilhar o seu país 

- Vistos Gold caem para números insignificantes 

- Parlamento Europeu. Marine Le Pen cria novo grupo “para destruir UE a partir de dentro” 

- EUA aprovam orçamento que suspende provisoriamente redução na base das Lajes 

 

Expresso 

- Ribeiro e Castro diz que Portugal foi “parolo” em ratificar tratado de patentes 

- SNS ameaçado? Governo: “A história analisará o nosso trabalho com a imparcialidade que 

alguns analistas não têm” 

 

Diário Económico 

- As condições de Tsipras para chegar a um acordo com os credores 

- Próximo ano arranca com buraco de 1.360 milhões de euros no Orçamento 

 

Noticias ao Minuto 

- Obrigações : Juros da dívida portuguesa são 'reféns' da Grécia 

- Eurostat : Portugal com 3.ª maior quebra na produção no setor da construção 

- Eurostat : Inflação baixa para 0,3% na zona euro em maio 

- Sindicato : Militares da GNR hoje em vigílias contra corte nas reformas 

- Vasco Cordeiro : "Dados passos importantes" na negociação sobre base das Lajes 

- Maria Luís : "Pedregulho" que Portugal tem às costas "é pesado" 
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Observador 
- Sindicato da PSP critica vigilância nas escolas por parte de militares na reserva 

- Subir Lall: Manter ou aumentar pensões? Só se aumentarem os impostos 

- Sem acordo, banco central grego admite que Grécia pode vir a sair do euro 

- INE - Portugal 2014. O ano em que emigrámos mais do que nunca e morremos ainda mais 

do que nascemos 

- BCE é quem mais perde se a Grécia não pagar ao FMI 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – EMFAR: os contributos da AOFA face à “verdade” segundo o MDN; A 21 de 
Abril de 2015 a AOFA publicou um vastíssimo conjunto de documentação oficial onde 

demonstrou inequivocamente, perante toda a Família Militar mas igualmente perante todos os 

nossos Concidadãos, através da Comunicação Social e igualmente Grupos Parlamentares e 
Comissão de Defesa Nacional, as inverdades consecutivamente proferidas pelo Governo, 

através do MDN, sobre a questão dos contributos dados pela AOFA para o EMFAR. Uma vez 
mais e porque o MDN voltou, ontem mesmo, a reproduzir a mesma cassete, no espaço 

mediático que diariamente lhe continua a ser concedido, numa clara demonstração de 

desorientação e desespero, numa nova tentativa de manipulação dos Portugueses, a AOFA 
limita-se a apresentar, uma vez mais, “simplesmente factos”. E fá-lo-emos as vezes que 

forem necessárias! 

 

 

 
 

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

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

17-06-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://observador.pt/2015/06/16/sindicato-da-psp-critica-vigilancia-nas-escolas-por-parte-de-militares-na-reserva/
http://observador.pt/especiais/subir-lall-manter-ou-aumentar-pensoes-so-se-aumentarem-os-impostos/
http://observador.pt/2015/06/17/banco-central-grego-admite-saida-do-euro-nao-houver-acordo/
http://observador.pt/2015/06/16/portugal-2014-o-ano-em-que-emigramos-mais-do-que-nunca-e-morremos-ainda-mais-do-que-nascemos/
http://observador.pt/2015/06/16/bce-e-quem-mais-perde-se-a-grecia-nao-pagar-ao-fmi/
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=666
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 MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO DE PESCA FESTEIRO 

Marinha – Evacuação de Tripulantes da Embarcação de Pesca Costeira “Mestre Gregório”  

Exército - CERIMÓNIA MILITAR DO 34º ANIVERSÁRIO DA ESE E CERIMÓNIA DE  

JURAMENTO DE BANDEIRA DO 1º CFO/CEFO/CFS RV/RC 2015 

Exército - SEMANA DA EDUCAÇÃO – DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

Força Aérea - Encontro Comemorativo do 50º Aniversário do Aeródromo de Manobra nº1 

 

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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