
Noticias    

Diário de Noticias 

- "É importante que a TAP continue a ter presença portuguesa significativa" 

- PS aprova por unanimidade projeto de programa eleitoral 

 

Correio da Manhã 

- PS adia redução de TSU das empresas 

- Novo Banco com bónus de 240 milhões 

- Rui Pereira – Antidisciplina 

- Miguel Alexandre Ganhão - Os amigos serviram para as ocasiões 

- Portugal participará na missão contra o tráfico de migrantes no mediterrâneo 

- Navios comprados à Dinamarca custaram 28 milhões 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal continua entre os países mais pobres e desiguais da OCDE 

- Já há operários da Camac a passar fome 

- Comissão Política do PS aprova por unanimidade projeto de programa eleitoral 

- Descobertas no Quénia as ferramentas humanas mais antigas 

- Ex-ministro defende aulas mais curtas e menos tempo na sala 

- Rafael Barbosa - Costa mata Sócrates? 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O fim da Primavera Árabe? 
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Público 

- Desigualdade é um travão ao crescimento económico, alerta OCDE 

- PSP proibiu escudos e protecções para dar melhor imagem no Marquês 

- Suspensão do programa de Matemática A na Assembleia da República 

- PS quer obras públicas aprovadas por dois terços do Parlamento 

- Presidente da TAP discute com sindicatos plano de corte de custos e privatização 

- Alunos do secundário unem-se para protestar contra exames nacionais 

- Crato garante que não haverá mais cortes na Educação 

- Portugal financia-se a custo zero mas só o consegue na dívida de curto prazo 

 

Ionline 

- Costa congela obras públicas e quer pacto recusado na era Sócrates 

- PS só muda impostos uma vez. Até Junho de 2016 fica tudo fixado 

- PS quer rendimento mínimo para ex-reclusos 

- AR debate inventário dos profissionais de saúde 

- PS. Descida da TSU para as empresas fica condicionada 
 

Expresso 

- TAP, a arma retórica do CDS e de Passos contra o PS 

- Passos prefere continuar o caminho da previsibilidade 
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Diário Económico 

- Dívida pública fecha o primeiro trimestre acima do valor de 2014 

- Contribuintes obrigados a pedir facturas da saúde separadas 

- Famílias usam três mil milhões de euros de plafond de crédito todos os meses 

- PS quer “convergência total” nas regras das pensões 

- Zona Euro perde fôlego 

 

Noticias ao Minuto 

- Governo Regional : Mais de 28 mil recebem apoio alimentar na Madeira 

- Banco de Portugal : Dívida pública volta a subir para os 130,3% do PIB 

- Programa : PS: Motivação das Forças Armadas e mar são prioridades na Defesa 

- Zona Euro : Medidas do BCE afastam deflação... por agora 

- Castanheira Barros : O candidato a Belém que quer ser "aliado do povo" 

- Programa : As propostas 'rosa' que mexem com a sua carteira 

- Autoridade Tributária : Contencioso com o BES pode custar milhões ao Fisco 

 

 

Observador 
- Guião do programa eleitoral do PS em nove passos 

- Bombeiros dizem que não inspecionaram Marquês de Pombal antes da festa 

- Iraque. Espanha é quem dá notícias sobre militares portugueses 

- Passos garante que “não há legislação feita à medida do Novo Banco” 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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 - Estação de Radar N.º 1 comemora 19.º aniversário 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES EM FUNÇÕES NO  

QUARTEL-GENERAL DO NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS SPAIN PARTICIPAM NO  

EXERCÍCIO “VALIANT FALCON 15” 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES PARTICIPAM NAS  

COMEMORAÇÕES DO EXÉRCITO LITUANO 

EMGFA - COMEMORAÇÕES DO 10 DE JUNHO 2015 – LAMEGO 

 

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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