
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco diz que "reformas estão no caminho certo" 

- Dinheiro para tratar doentes usado para pagar dívidas 

- Maior exercício da Marinha alguma vez feito em Portugal não vai afetar populações 

- Cheque-formação deve arrancar em agosto 

- Número recorde de 60 milhões de pessoas fugiu da "violência fora de controlo" em 2014 

- Protesto dos lesados obriga ao corte do trânsito junto à sede do Novo Banco 

- Nuno Crato recusa facilitismo eleitoral nos exames do 4.º e 6.º anos 

- Lajes: Trabalhadores consideram que acordo da bilateral é positivo "dentro da desgraça" 

- Viriato Soromenho Marques - 200 anos de Waterloo 

- Bernardo Pires de Lima - Parabéns a todos 

 

Correio da Manhã 

- Novas provas contra Sócrates 

- Octapharma fatura 199 milhões 

- Secretas podem ter aumentos 

- Estado paga 87,5 euros por formação a empregados 

- Carlos Rodrigues - Europa alucinada 

- Paulo Fonte - Portugal à frente 

- Miguel Alexandre Ganhão - Como Angola calou a banca portuguesa 

- José Manuel Silva – Sangue 
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Jornal de Noticias 

- Fortuna dos Espírito Santo fica à guarda da Justiça 

- Varoufakis não acredita em acordo sobre dívida grega 

- Ministros europeus reunidos no último esforço para o acordo com a Grécia 

- Rafael Barbosa - Puxar o país para baixo 

- Pedro bacelar de Vasconcelos - O grau zero da política 

 

Público  

- Meta do Eurogrupo já não é mais do que tentar reiniciar negociações paralisadas 

- Portugal é dos países europeus que menos gasta em medicamentos para o cancro 

- Sindicato diz que adesão à greve do Metro de Lisboa ronda 100% 

- Pedidos de asilo em Portugal triplicaram nos primeiros meses deste ano 

- EUA abrem a porta a “uso alternativo” das Lajes 

- Supremo recusa sétimo habeas corpus e confirma legalidade da prisão de Sócrates 

- União Europeia renova sanções à Rússia por mais seis meses 
 

Ionline 

- Solução tem que ser geopolítica, avisa general Loureiro dos Santos 

- Mais bens de Salgado arrestados. Depois da casa foi-se o recheio 

- Sangue. Governo diz que nunca será possível usar todo o plasma doado pelos portugueses 

- CMVM suspende negociação das acções do BPI 

- Portugal, Alemanha e Holanda preparam saída da Grécia do Euro 
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Expresso 

- Eurogrupo reúne-se sob ameaça de um Grexit 

- Uma mão cheia de futuro para Saramago  

- Cavaco Silva. "As reformas portuguesas estão no caminho certo" 

- Demora no acesso a medicamentos pode estar a reduzir sobrevivência ao cancro  

- Fundo do Estado perde €6 milhões no GES  

- Cobertura das campanhas: não há acordo entre a coligação e o PS  

- Grande Lisboa. Municípios em guerra com o Governo por causa da água, saneamento e 
transportes  

- Grande entrevista: as confissões, motivações e explicações de Varoufakis 

- Marinho e Pinto não descarta coligações à esquerda ou à direita. E até com o diabo 

- É preciso que as pessoas saiam de casa, que se unam. O corpo faz falta 

 

Diário Económico 

- Grécia: Cavaco diz que Europa "não pode ceder a chantagens" 

- Subsídio de renda aprovado em Conselho de Ministros 

- Hotelaria espera novo ano recorde impulsionada pelo Verão 

- 2015: O ano com mais greves da história do Metro 

- CTT corta pessoal em Espanha para reduzir custos 

- PSD: Syriza é a "cirrose da Europa" 
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 Noticias ao Minuto 

- Futuro Governo repensa pagamentos ao FMI à boleia da Grécia 

- Sindicato Greve no IPO/Porto obriga a adiamento de cirurgias e consultas 

- INE China ultrapassa Portugal nas importações angolanas 

- Açores Saída das Lajes suspensa. EUA abertos a nova hipótese 

- TAP Receita para o Estado depende das metas alcançadas 

- Programa eleitoral : PS prevê cenário negro para Portugal caso haja um 'Grexit' 

 

Observador 
- Grexit. O tsunami grego chega a Portugal? 

- Ações do BPI suspensas por ordem da CMVM 

- Auditor "chumba" previsão de lucros do Novo Banco 

- Uma mão cheia de eventos para lembrar Saramago 

- Graça. Abriu "um dos novos segredos de Lisboa" 

- Salgado perde barcos, carros, joias, quadros e mobília 

- Passos impõe condições para receber refugiados 

- Campanhas eleitorais: CDS impede acordo com PS 

- Lajes. EUA voltam atrás e reduzem despedimentos 

- Montepio escreve carta a tranquilizar clientes 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

AOFA - Divulgação! Jornada de Reflexão! 

Inscrições através do e-mail encontro.oficiais@gmail.com ou do telefone 926164854 

Um grupo alargado de Oficiais dos três Ramos das Forças Armadas, entre os quais um 

número muito elevado de Almirantes e Generais que desempenharam os mais altos cargos 

da hierarquia militar, designadamente as funções de Chefes de Estado-Maior da Armada, do 
Exército e da Força Aérea, preocupados com a Defesa Nacional, bem como com a 

progressiva degradação da Instituição Militar e da situação profissional, pessoal e familiar dos 
que nela servem, ou que nela serviram, entenderam como indispensável promover uma 

jornada de Reflexão. 

O reiterado desrespeito pelos direitos consagrados no Estatuto da Condição Militar, a situação 
da Saúde Militar, a ineficácia da resposta da Acção Social Complementar, a par das recentes 

alterações introduzidas no EMFAR, evidenciam uma senda de incumprimento de 

responsabilidades por parte de quem se deveria esperar o dever de as honrar 
escrupulosamente. 

Apelando à consciência cívica e sentido de Estado de quem está investido nessa obrigação, 

convidam-se os Oficiais no activo, na reserva e na reforma para um encontro a realizar no dia 
25 de Junho, pelas 19H30, no restaurante do Hotel Mundial, Praça Martim Moniz, em Lisboa. 

A Comissão Organizadora solicita a inscrição pelo telemóvel 926 164 854 ou pelo e-mail 

encontro.oficiais@gmail.com. 

Será permitida a presença e actividade dos Exmos. Senhores Jornalistas no período que 

precede o início do Encontro, sendo que, no final do mesmo, o Oficial General mais antigo 

presente procederá à leitura de uma Comunicação que se antevê como importante. 

Com os melhores cumprimentos, 

A Comissão Organizadora 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 
 

- Capitão de Mar-e-Guerra António de Almeida Moura - "O Novo EMFAR – 

Consequências do Acefalismo Político" 

 

- Instituto de Odivelas (IO) - Para Quem Fica O Património Do Instituto De Odivelas? 
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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 ) 

Marinha – Maior Exercício Naval em Portugal Testa Cenários de Crise (com vídeo) 

Força Aérea - Inauguração da exposição “Combatentes do Ar” 

 

 

 

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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