
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo acelera fim de contratos a prazo para cumprir Retificativo 

- DIARIO DA REPÚBLICA : Estado rescindiu com concessionário do Túnel do Marão 

- A Primavera Muçulmana 

- Cavaco e a austeridade 

- Os professores em greve traíram ontem o País? 

- Hollande: "Não podemos colocar Portugal de joelhos por causa da austeridade" 

- CONTESTAÇÃO AO PREÇO DE TRANSPORTES : Manifestantes invadem Congresso brasileiro 

 

Correio da Manhã  

- Ensino: Ministério remarca exame de Português para dia 2 de julho : Diretores querem  

anular prova 

- Portugal perdeu 55 mil habitantes 

- O Governo endoideceu 

- Desprestígio 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO177029.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3270505&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3270188&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3270193&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3270225&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO176817.html
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3270274&seccao=CPLP
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/diretores-querem-anular-prova
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/portugal-perdeu-55-mil-habitantes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/fernando-jorge/o-governo-endoideceu
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/desprestigio005214943
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Relatório defende que governantes devem ser responsabilizados pelas PPP 

- Moção de Pires de Lima quer fim progressivo de cortes nos salários e pensões 

- BE quer pagamento imediato dos subsídios de férias 

- PS propõe pagamento de todos os subsídios de férias até 15 de julho 

- Governo diz que pagar subsídio de férias em junho põe em risco limites trimestrais do-   

défice 

- Comissão foi uma encenação para disfarçar desastre da governação 

 

Público 

- Análise às despesas das famílias confirma que "a crise não chega aos ricos" 

 

Ionline 

- Saúde. Cortámos 150 milhões além do exigido pela troika 

- Governo não passa no teste dos exames. Mais de 20 mil alunos falharam 

- Passos Coelho cada vez mais isolado no PSD no caso dos subsídios 

- Paulo Portas, o Caudilho do Largo do Caldas 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3270513&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3270240&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3270132&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3270052&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3266214&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3270525
http://www.publico.pt/portugal/jornal/analise-as-despesas-das-familias-confirma-que-a-crise-nao-chega-aos-ricos-26701695
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/saude-cortamos-150-milhoes-alem-exigido-pela-troika
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/governo-nao-passa-no-teste-dos-exames-mais-20-mil-alunos-falharam
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-coelho-cada-vez-mais-isolado-no-psd-no-caso-dos-subsidios
http://www.ionline.pt/iOpiniao/paulo-portas-caudilho-largo-caldas
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Exames prosseguem em dia de greve às avaliações 

- Troika volta a 15 de julho para oitava missão 

- A irresponsabilidade de Crato num exame que não foi nacional 

 

Destak 

- Trabalhadores do Parque Industrial da Autoeuropa aderem à greve geral de 27 de junho 

- Tribunal Justiça nega reembolso a Portugal para dois navios construídos em Viana 
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http://expresso.sapo.pt/exames-prosseguem-em-dia-de-greve-as-avaliacoes=f814581
http://expresso.sapo.pt/troika-volta-a-15-de-julho-para-oitava-missao=f814453
http://expresso.sapo.pt/a-irresponsabilidade-de-crato-num-exame-que-nao-foi-nacional=f814537
http://www.destak.pt/artigo/167095-trabalhadores-do-parque-industrial-da-autoeuropa-aderem-a-greve-geral-de-27-de-junho
http://www.destak.pt/artigo/167092-tribunal-justica-nega-reembolso-a-portugal-para-dois-navios-construidos-em-viana
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Fuzileiros no apoio às praias 

Marinha – Conferência NATO sobre Submarinos na Base Naval de Lisboa 

Marinha – Resgate da Tripulação do Veleiro “Serena” 

Exército - ENTREGA DE DIPLOMAS DO CURSO “CISCO CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE-

SECURITY 

Força Aérea - Força Aérea resgata tripulantes de veleiro à deriva 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - DIA DE PORTUGAL NO KOSOVO 

 

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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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/RPNoticia5.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Conferencia-NATO-sobre-Submarinos.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-da-tripulacao-do-veleiro-Serena.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ENTREGADEDIPLOMASDOCURSO%E2%80%9CCISCOCERTIFIEDNETWORKASSOCIATE-SECURITY.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-336-forca-aerea-resgata-tripulantes-de-veleiro-a-deriva
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/554
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0618/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



