
Noticias    

Diário de Noticias 

- Não há alternativa. Será o "caos" se não houver terceiro resgate 

- Desconto para ADSE é excessivo e fomenta saída de beneficiários 

- "Há seis meses que não há qualquer reforma estrutural", diz Bruxelas 

- Paulo Pereira de Almeida - O genocídio 

- Viriato Soromenho Marques - O pior de dois mundos 

- Ferreira Fernandes - A crise pinga no pão 

 

Correio da Manhã 

- Europa exige mais cortes 

- Marido de ministra no banco dos réus 

- Fernando Calado Rodrigues - Papa revolucionário? 

 

Jornal de Noticias 

- Merkel contraria Schäuble e põe de parte saída da Grécia do euro 
 

Público  

- Beneficiários da ADSE estão a descontar mais do que deviam 

- Revisão dos suplementos da função pública adiada para a próxima legislatura 

- Não aprovar resgate à Grécia seria irresponsabilidade, diz Merkel 

- Tsipras prepara remodelação do Governo depois do cisma no Syriza 

- Marido da ministra das Finanças arguido por ameaçar e insultar jornalista 

- Sindicatos querem mudanças na ADSE 
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Ionline 

- Grécia. Alemanha decide resgate a Atenas 

- PM quer que exportações representem 50% do PIB até 2020 

- FESAP quer que Governo mude o modelo da ADSE 

- Pesca da sardinha. Governo vai tentar arranjar uma solução 

- Marido da Ministra das Finanças com termo de identidade e residência 
 

Expresso 

- Finanças contestam Tribunal de Contas: Governo não se apropriou dos excedentes da ADSE 

- Passos admite que ADSE ajudou a reequilibrar as contas 

- Tribunal de Contas deteta irregularidades na ADSE 

 

Diário Económico 

- Schäuble avisa que esta é última oportunidade para a Grécia 

- TAP vai desligar ecrãs de televisão nos voos de médio curso 

- Construção em Portugal abranda queda 

- Subida dos descontos para a ADSE serviu para reduzir défice 

- Credores do BES vão ter de esperar pela liquidação do banco 

- Dicas para poupar no regresso às aulas 
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Noticias ao Minuto 

- Aumento da ADSE foi "excessivo" e serviu para beneficiar Estado 

- Governo pode continuar a nomear altos dirigentes no Estado até às eleições 

- Maria de Belém a Presidente? Costa anda nervoso 

 

Observador 

- Tabela única de suplementos será decidida pelo próximo Governo 

- Miguel Sousa Tavares tinha 2 milhões em dívida do GES mas diz que não sabia 

- Portugal - “O ímpeto reformista tem de ser mantido”, avisa Bruxelas 

- Auditoria à ADSE. Aumento dos descontos foi excessivo e serviu para baixar défice 

- PS. Os bastidores, os lugares de deputados e seguristas em polvorosa 

- Partido dos Reformados e Pensionistas apresentado com críticas ao sistema político 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Mário Cabrita - Militares e polícias: homens ou robôs 

 

- 50º ANIVERSÁRIO DO CURSO DA ACADEMIA MILITAR “CALDAS XAVIER” (1964/65) 

É com redobrado prazer e orgulho que a AOFA divulga um vídeo em que um grupo de 
militares, tomou a iniciativa, para, através da imagem e da palavra, deixar um valioso 
testemunho do que foi o passado de um curso da Academia Militar iniciado em 
1964 integrando ilustres camaradas de armas (Exército e Força Aérea), uma significativa 
percentagem dos quais ocuparam os mais altos cargos na estrutura superior das Forças 
Armadas e se distinguiram pela coragem e virtudes militares, bem patente na figura do 
saudoso “Capitão” Salgueiro Maia, ilustre e insigne militar que foi e será sempre uma 
referência para todos nós. 

Artisticamente muito bem conseguido, vale, para além do testemunho, pela qualidade e pelo 
conteúdo, sábia e inteligentemente elaborado de modo a estabelecer a ligação de um 
passado de valorosos camaradas com o presente e o insidioso assédio à nossa “Condição 
Militar". Vale a pena ver e ouvir! Mais que não seja como gesto e apego à cultura militar. 

 

- Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) - Apreciação Parlamentar no Parlamento 
requerida pelo Partido Comunista Português (PCP) 

A AOFA dá a conhecer a carta que nos foi enviada pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre o 
assunto e onde é assumido o compromisso de reabertura do processo do EMFAR na 
Assembleia da República! 
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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 - Militar da FA completa doutoramento com Distinção e Louvor 

 

 

 

 

 

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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