
Noticias    

Diário de Noticias 

- Secretário-Geral da NATO aumenta efetivos em mais de 300% 

- Grécia: credores enviam ao Eurogrupo proposta que pode servir de base a acordo 

- PSD poderá viabilizar taxas moderadoras na interrupção voluntária da gravidez 

- Portugal lidera consórcio europeu para desenvolver novo tratamento para cancro 

- Defesa: Governo aprova decretos regulamentares das Forças Armadas e conclui reforma do 

setor 

 

Correio da Manhã 

- Carlos Rodrigues - A cimeira do Euro 

- Paulo Fonte - Tudo muito poucochinho 
 

Jornal de Noticias 

- Grécia volta a reunir com credores horas antes do início de novo Eurogrupo 

- Rafael Barbosa - O regresso de Relvas 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Luz ao fundo do túnel 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4643906&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4644094
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4643884&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4644265&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/a_cimeira_do_euro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/tudo_muito_poucochinho.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4644102
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4643518
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4643526
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- General Loureiro dos Santos - “É um jantar de insatisfação pela forma como as Forças 

Armadas estão a ser tratadas” 

- Fenprof acusa MEC de financiar privados com dinheiros públicos 

- As equivalências que puseram a Lusófona em xeque 

- Redução das taxas de juro ameaça viabilidade dos fundos de pensões e seguradoras (*) 
 

Ionline 

- TAP. Neeleman não acredita que PS rescinda contrato 

- PS propõe benefícios fiscais para empresas que cumpram paridade 

- Ministério da Educação admite que Lusófona pode fechar 

 

Expresso 

- Generais voltam a alertar para a “degradação da instituição militar” 

- Afinal, a Grécia não aceita princípio de acordo 

- Ministros do Eurogrupo não foram informados do que divide Grécia e credores 

- PSD-Madeira recusa coligação nas legislativas nacionais 

- Assunção Esteves desautoriza conferência de líderes e marca debate sobre aborto 

- O planeta não aguenta este ritmo. “A humanidade está em risco” 

- As bandeiras do fim 
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Diário Económico 

- Grécia: Credores e Atenas enviam propostas separadas ao eurogrupo 

- TC italiano chumba congelamento salarial mas sem efeitos retroactivos 

- Espanha prepara corte de impostos e aumentos salariais 

 

Noticias ao Minuto 

- Estado paga 200 mil euros a pais de jovem que morreu em quartel de Gaia 

- Receita subiu 0,7% e despesa aumentou 1% até maio 

- Relatório do Tribunal de Contas 'arrasa' Marco António Costa 

- Aguiar-Branco realça importância de reforço da capacidade da NATO a sul 
 

Observador 

- Oficiais das Forças Armadas debatem impacto da contenção de custos na instituição 

- Igualdade de género. Portugal é o terceiro país mais desigual da UE 

- PSD indica antigo diretor do SIS para juiz do TC 

- A Grécia já é a maior porta de entrada dos imigrantes na Europa 

- Défice atinge os 5,8% no primeiro trimestre. Poupança das famílias desce 

 

Jornal Avante 

- A «privatização» das Forças Armadas 

PCP toma posição pública sobre a Jornada de Reflexão dos Oficiais que hoje se realizará, as 
Privatizações na Defesa, a Perda de Soberania Nacional, o Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas (EMFAR), a Desorçamentação das Forças Armadas, o IASFA e o "anunciado" 

Montepio Militar! 
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 TSF 

- Oficiais das Forças Armadas debatem "desrespeito" pelos direitos dos militares (inclui 

vídeo) 

 

Radio Renascença 

- Militares organizam jantar para debater “degradação da instituição militar” 

 

 

 

 

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 ) 

Marinha - OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AO VELEIRO "ALTE LIEBE" 

Exército – Assinatura de Protocolo entre o Exército e o Município de Arouca 

Força Aérea - 63º Aniversário da FAP 

EMGFA - CHEFE DE ESTADO-MAIOR DO COMANDO CONJUNTO PARA AS OPERAÇÕES MILITARES 

E COMANDANTE DO REGIMENTO DE CAVALARIA Nº 6 VISITAM CONTINGENTE NACIONAL EM  

MISSÃO NA LITUÂNIA 

EMGFA - MILITARES PORTUGUESES NA LITUÂNIA PARTICIPAM EM EXERCÍCIO MULTINACIONAL  

 

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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