
Noticias    

Diário de Noticias 

- Conselho de Finanças Públicas recusa testar programa do PS mas critica-o 

- Varoufakis prefere ficar a dever ao FMI do que não pagar salários 

- Machete: Europa não pode ser "a única" a acolher imigrantes 

- Adesão à greve dos trabalhadores do Metro é de 90% 

- MP mandou arrestar bens de pessoas ligadas ao "Universo Espírito Santo" 

- Pedro Tadeu - O Benfica revelou-nos grandes profissionais 

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

- Mário Soares - Alterações climáticas 

 

Correio da Manhã 

- Reformados e Função Pública na mira do FMI 

- Vento forte deixa Portugal em alerta 

- Metro de Lisboa em greve 

- FMI quer cortar mais funcionários públicos 

- Joana Amaral Dias - Mitos privados 
 

Jornal de Noticias 

- Costa diz que Governo está numa fúria privatizadora 

- Sindicato diz que adesão à greve do Metro de Lisboa "é elevada" 

- Paula Ferreira - Não foi bonita a festa 

- Mariana Mortágua - Nada menos exigente do que chumbar todos 
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Público 

- Eucaliptos atraem quase 90% dos investimentos privados na floresta 

- Greve encerra Metro de Lisboa até quarta-feira de manhã 

- Pais do Amaral diz que a proposta que entregou garante "independência" da TAP 

- PSD e CDS avançam com enriquecimento injustificado e deixam pouca margem para 

propostas da oposição 

- O “milagre” das exportações afinal pode não ser sustentável 

- Se for eleito com maioria, PS contrariará austeridade e recomendações do FMI 

- Faltam 800 médicos de família em todo o país, mais de metade em Lisboa 

- Empresas públicas em litígio com Santander já devem 180 milhões ao banco 

 

Ionline 

- Trabalhadores em greve contra a subconcessão do Metro de Lisboa 

- FMI. Número de funcionários públicos tem de baixar ainda mais 

- Há menos utentes sem médico de família, mas governo falha promessa  

- Médio Oriente. Ocidente culpado pela fragmentação da região 

- Táxis. Governo concorda com tarifa única. Câmara de Lisboa diz que ainda não há acordo 

- Quercus. Portugal tem mais praias classificadas, mas menos excelentes e seis más  

 

Expresso 

- António Costa acusa Governo de estar em "fúria" privatizadora e critica recomendações do 

FMI  

- Adesão de 90% à greve do Metro de Lisboa, diz a Fectrans  
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Expresso (cont.) 

- "Isto é só o início." Europa aprova operação naval para combater tráfico de pessoas  

- Música que salva  
 

Diário Económico 

- General Loureiro dos Santos - “Enquanto a Líbia for um Estado falhado, a missão não terá 

fim à vista” 

- Inflação na zona euro confirmada nos 0% 

- Conselho de Finanças Públicas está a contratar 

- BCE impede Novo Banco de compensar lesados do GES 

- Soares: "Privatizar a TAP é uma vergonha e uma falta de senso" 

 

Noticias ao Minuto 

- PDR Marinho e Pinto defende criação de "salário máximo nacional" 

- INE Preços na produção industrial caem 2,4% em abril 

- Junho Encontro de Culturas de Serpa é dedicado ao cante alentejano 

- Aeroporto Associação de Consumidores "frontalmente contra" tarifa única nos taxis 

- Governo Madeira esclarece avença paga pelo BES a elemento do executivo  

- PSD Denunciou Marco António Costa mas não quer 15 minutos de fama 

- História Pombal regressa à época de Marquês de Pombal em festival 

- Eurostat Portugal com 5.º maior défice comercial da União Europeia até março 
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 Noticias ao Minuto (cont.) 

- Mário Soares "No Governo, que tanto fala, ninguém se entende" 

- Supremo Açores têm de pagar tratamento de residentes nos hospitais do continente 

- Projeto de lei Socialistas querem incluir sindicatos na gestão da ADSE 
 

Observador 
- Marinho Pinto: "Passos não cumpre a palavra, Costa é um logro" 

- Pais do Amaral: oferta "garante independência" 

- A longa viagem dos coches até ao novo Museu 

- Teodora:"Estímulo à procura já mostrou ineficácia" 

- FMI insiste na redução dos funcionários públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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 – ASSISTÊNCIA AO VELEIRO HI OCEAN ONE 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

Força Aérea - BA11 associa-se a corrida solidária em Beja 

Força Aérea - CFMTFA recebe primeira recruta de 2015 

 

 

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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