
Noticias    

Diário de Noticias 

- TAP já não é do Estado. "Governo fez o que tinha de ser feito", diz Pires de Lima 

- Alexis Tsipras diz que alguns credores não aceitaram as propostas gregas 

- Polícias, seguranças e um fadista com "canudos" anulados 

- PS acusa Governo de "tentar repetir a burla" da campanha de 2011 

- INE - Défice orçamental atinge os 5,8% do PIB no primeiro trimestre 

- Adriano Moreira - Emergência militar 

 

Correio da Manhã 

- Tsipras compara tratamento dado a Portugal e Irlanda 

- Armando Esteves Pereira - Humilhados pelo Estado 

- Baptista-Bastos – Encruzilhada 

- Francisco J. Gonçalves - Valores ocidentais 

 

Jornal de Noticias 

- Mar europeu não é limpo nem saudável 

- Tsipras queixa-se de tratamento diferente dado a Portugal e Irlanda 

- João Gonçalves - Rio no seu labirinto 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4641797&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4641871&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4641237&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4642070&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4641954&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4641344&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/grecia_tsipras_queixa_se_de_tratamento_diferente_dado_a_portugal_e_irlanda.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/humilhados_pelo_estado.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/20150624_0016_encruzilhada.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_j__goncalves/detalhe/valores_ocidentais.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4642369&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4642297&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4640990
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- FMI rejeita proposta grega, diz Tsipras 

- Sociedade Francisco Manuel dos Santos fica com o Oceanário de Lisboa 

- Serviços secretos dos EUA espiaram os três últimos Presidentes franceses 

- Dirigente envolvido no caso Citius é o novo responsável da informática do IEFP 

- Cidadãos vão dar dinheiro para ajudar carenciados a comprar remédios 

 

Ionline 

- Credores apresentaram nova contraproposta à Grécia 

- Grécia. Governo rejeita contraproposta dos credores, diz fonte grega 

 

Expresso 

- O desconforto de Portugal, segundo o "Financial Times" 

- Ribeiro e Castro abandona o Parlamento para ser “livre como um passarinho” de um 

“sistema doente” 

- Esquerda quer Crato no Parlamento a dar explicações sobre “atraso” no início do próximo 
ano letivo 

- Ministro da Saúde admite aumento de impostos para financiar o SNS 

- Paula Santos - (Des)proteção no desemprego 
 

Diário Económico 

- Número de penhoras de reformas subiu para 196 mil no ano passado 

- Farmácias criam fundo para ajudar carenciados a comprar medicamentos 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/fmi-rejeita-proposta-grega-diz-tsipras-1699962
http://www.publico.pt/economia/noticia/dono-do-pingo-doce-fica-com-o-oceanario-de-lisboa-1699926
http://www.publico.pt/mundo/noticia/servicos-secretos-dos-eua-espiaram-os-tres-ultimos-presidentes-franceses-1699942?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/dirigente-envolvido-na-polemica-do-citius-e-o-novo-responsavel-da-informatica-do-iefp-1699905
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pessoas-sem-dinheiro-para-medicamentos-vao-ter-comparticipacoes-sociais-1699911
http://www.ionline.pt/artigo/398860/credores-apresentaram-nova-contraproposta-a-grecia?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/398886/grecia-governo-rejeita-contraproposta-dos-credores-diz-fonte-grega?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-06-23-O-desconforto-de-Portugal-segundo-o-Financial-Times
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-06-23-Ribeiro-e-Castro-abandona-o-Parlamento-para-ser-livre-como-um-passarinho-de-um-sistema-doente
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-06-23-Esquerda-quer-Crato-no-Parlamento-a-dar-explicacoes-sobre-atraso-no-inicio-do-proximo-ano-letivo
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-06-23-Ministro-da-Saude-admite-aumento-de-impostos-para-financiar-o-SNS
http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_trocando_em_miudos/2015-06-24--Des-protecao-no-desemprego
http://economico.sapo.pt/noticias/numero-de-penhoras-de-reformas-subiu-para-196-mil-no-ano-passado_221811.html
http://economico.sapo.pt/noticias/farmacias-criam-fundo-para-ajudar-carenciados-a-comprar-medicamentos_221874.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- TSU pode ter de subir para pagar prestações sociais 

- As contrapropostas que os credores apresentaram. E que Tsipras recusou 

 

Noticias ao Minuto 

- Esqueçam a Grécia, Portugal "é uma bomba-relógio", diz-se nos EUA 

- TSU deve subir para suportar prestações sociais 

- Tem os pais a viver consigo? Despesas não vão contar para IRS 

- Oficiais das Forças Armadas debatem contenção de custos 

 

Observador 

- Défice atinge os 5,8% no primeiro trimestre 

- Lusófona. Como os erros, a criatividade e o amadorismo deram créditos falsos a 152 alunos 

- Os argumentos que Relvas usou para conseguir 160 em 180 créditos por via de creditação 
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http://economico.sapo.pt/noticias/tsu-pode-ter-de-subir-para-pagar-prestacoes-sociais_221827.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/as-contrapropostas-que-os-credores-apresentaram-e-que-tsipras-recusou_221896.html
http://www.noticiasaominuto.pt/mercados/410675/esquecam-a-grecia-portugal-e-uma-bomba-relogio-diz-se-nos-eua
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/410537/tsu-deve-subir-para-suportar-prestacoes-sociais
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/410496/tem-os-pais-a-viver-consigo-despesas-nao-vao-contar-para-irs
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/410481/oficiais-das-forcas-armadas-debatem-contencao-de-custos
http://observador.pt/2015/06/24/defice-atinge-os-58-no-primeiro-trimestre-ine/
http://observador.pt/2015/06/24/lusofona-como-os-erros-a-criatividade-e-o-amadorismo-deram-creditos-falsos-a-152-licenciaturas/
http://observador.pt/2015/06/24/os-argumentos-que-relvas-usou-para-conseguir-160-em-180-creditos-por-via-de-creditacao/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- AOFA - O Ofício enviado às Chefias Militares, com conhecimento à Presidência da 

República, Presidente da Assembleia da República, Tribunal Constitucional, Comissão de 
Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Comissão de Defesa Nacional e 

todos os Grupos Parlamentares, em que a AOFA toma posição sobre o uso e porte de arma 
pelos militares (artigo 122º do EMFAR). Este ofício é datado de 17 de Junho tendo-se lhe 

seguido um Comunicado (19 de Junho) que nessa mesma data aqui publicámos. Este ofício é 

bem mais detalhado e, como prometido, aqui se divulga, após o necessário tempo para que 
os destinatários dele tivessem conhecimento 

 

- AOFA - SINOPSE da evolução verificada das condições que vigoraram até 2005 e 
as que vigoram ou passarão a vigorar com a entrada em vigor do "novo EMFAR", aprovado 

pelo Decreto-Lei 90/2015, de 29 de Maio e que entrará em vigor a 1 de Julho de 2015 

 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "“Os mansos” 
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http://www.aofa.pt/rimp/168_9_Oficio_CEMs_GP_PR_Armas_Art_122_EMFAR_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/84_11_QUADRO_SINOPSE_de_diferencas_periodo_ate_2005_e_2015_Actual_23JUN2015.pdf
http://aviagemdosargonautas.net/2015/06/23/biscates-os-mansos-por-carlos-de-matos-gomes/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 ) 

 

Exército - MILITAR DO EXÉRCITO CAMPEÃO NACIONAL ABSOLUTO DE TIRO EM PISTOLA 

DE VELOCIDADE 

 

 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/MILITARDOEX%C3%89RCITOCAMPE%C3%83ONACIONALABSOLUTODETIROEMPISTOLADEVELOCIDADEt.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0624/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



