
Noticias    

Diário de Noticias 

- Germán Efromovich promete 38 novos aviões para a TAP 

- DIAP investiga denúncia contra Marco António 

- WOLFGANG MÜNCHAU : A essência simples dos problemas do grexit e do brexit 

- PAULO BALDAIA : Razões para o divórcio 

- NUNO SARAIVA : Passos Coelho, o nosso Dr. Kevorkian 

 

Correio da Manhã 

- Escolas lusas na elite mundial 

- 12 mil novos casos de cancro da pele por ano 

- Milhares de alunos em casa 

- José Rodrigues - Somos ricos 

- Luciano Amaral - Então e a Grécia? 

- António Marinho e Pinto - Mudar Portugal 
 

Jornal de Noticias 

- PCP diz que Cavaco não tem "moral" para falar dos jovens 

- Dia dos Museus celebra-se hoje com 430 atividades em 70 museus do país 

- Juros da dívida de Portugal a cair a dois anos e a subir a cinco e dez anos 

- Inês Cardoso - Velhos do Restelo 

- José Mendes - Missão cumprida? 
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Público 

- Alunos do 4.º ano abrem hoje a época de exames, mas parte só irá de férias em Julho 

- Governo pede parecer para garantir que Azul cumpre regras da UE para comprar TAP 

- CML aprecia projecto imobiliário em solos contaminados e sem contrato de urbanização 

- Enfermeiros com notas de 10 em concurso passam à frente de colegas com 17 
 

Ionline 

- Marisa Matias. “Isto já não vai lá com política, só com psiquiatria” 

- Construção. Sinais de melhoria no primeiro trimestre 

- Portagens electrónicas. Saiba quanto podem custar se falhar o pagamento  

- Marco António Costa. Disponível para esclarecimentos no inquérito do DIAP 

 

Expresso 

- Nuno Crato. “Queremos que os alunos passem, mas sabendo”  

- Sabe quantos pensionistas tem Portugal? 3,5 milhões  

- REN não vai pagar contribuição extraordinária  

- Quem são e o que dizem os magistrados que troçaram de Sócrates  

- Católica chega ao 38º lugar no ranking das melhores escolas de negócio do mundo  

- Parte da PT já está à venda  

- TAP. Primeiro-ministro satisfeito por terem aparecido "três propostas firmes"  
 

Diário Económico 

- Grandes bancos e seguradoras mundiais exigem mais regulação no sector financeiro 

- Taxas de juro negativas: há riscos para os Certificados de Aforro? 
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Diário Económico 

- Estado condenado a pagar 15 milhões por erros e atrasos 

- Lojas de ouro obrigadas a entregar ao cliente recibo com valor real da peça 

- Grécia recusa novas cedências para obter acordo com credores 
 

Noticias ao Minuto 

- Defesa Aguiar-Branco rejeita que Forças Armadas tenham gente a mais 

- Transportes STCP registou prejuízo de 54,4 milhões de euros em 2014 

- Juros Taxas Euribor descem a 3, 6 e 9 meses para novos mínimos 

- Direito do Consumo Promoção de bebidas alcoólicas exigirá mais fiscalização 

- Universidade de Coimbra Laboratório de multimédia reconhecido internacionalmente 

- UNESCO Comboio histórico do Douro arranca com mais viagens em 2015 

- Aguiar-Branco "É possível governar sem grande coligação" 

- Educação Professores discordam mas descentralização prossegue 

- Saúde Semana Internacional da Tiroide alerta para hipotiroidismo 
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 Observador 
- Comboio histórico do Douro arranca a 6 de junho 

- Aulas de compensação. Matéria dada, alunos exaustos 

- A era da troika em 76 documentos 

- 30 anos de Cavaco. O acaso que não foi um acaso 

 

Sapo.pt 
- União Europeia lança operação naval contra traficantes no mediterrâneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Luís Alves de Fraga (Membro do Conselho Deontológico da AOFA) - "O ministro da 
Defesa Nacional" 
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As Nossas Forças Armadas (cont.) 

( 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 – Dia da Marinha em Lisboa 

Exército -APOIO À PEREGRINAÇÃO CIVIL A FÁTIMA 2015 

Exército - COMEMORAÇÕES DO 179º ANIVERSÁRIO DO COMANDO DA ZONA MILITAR DA 

MADEIRA 

 

 

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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