
Noticias    

Diário de Noticias 

- Tribunal de Contas : Privatizações da EDP e REN não acautelaram "interesses estratégicos 
do Estado" 

- Bancos ficam fechados toda a semana. Levantamentos limitados a 60 euros/dia. Tsipras 

atira culpas para o BCE 

- Movimentos sociais marcam manifestação de apoio ao governo de Alexis Tsipras 

- WOLFGANG MüNCHAU - O caminho para o Grexit e mais além 

- Leonídio Paulo Ferreira - Não há PIB que pague o que devemos à Grécia 

- Fosso salarial entre precários e efetivos cada vez maior 

- "Militares portugueses foram heróis no Afeganistão" 

 

Correio da Manhã 

- Tribunal arrasa gestão em Gaia - Menezes e Marco António Costa debaixo de fogo 

- Barraqueiro exige 6 milhões 

- José Rodrigues - Tragédia e farsa 

- Luciano Amaral – Grêxito 

 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - Oportunismo fraturante 

- José Mendes - A Europa do medo 

- Afonso Camões - Depois não se queixem! 

- Carvalho da Silva - Presos no monstro 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4650560&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4649828&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4649939&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4650170&seccao=Wolfgang%20M%C3%BCnchau&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4650156&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/politica/interior.aspx?content_id=4649893&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4650222
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/tribunal_arrasa_gestao_em_gaia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/barraqueiro_exige_6_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/tragedia__e_farsa.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/luciano_amaral/detalhe/grexito.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4650200
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4650199
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4649256
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4648992
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- O domingo grego ao minuto: das decisões do BCE às críticas de Tsipras 

- Rui Tavares não perdoa “irresponsabilidade histórica” do Governo 

- Tribunal de Contas critica falta de transparência nas privatizações da EDP e REN 

- “Entre honrar compromissos com credores ou idosos, escolhemos os idosos" 

- Dois terços dos professores das universidades privadas a recibos verdes 

- Rui Tavares - Quando tudo arde 

- Bombeiros profissionais ameaçam com uma greve nacional 

- Estado Islâmico espalha o caos a caminho da desejada “guerra apocalíptica global” 

- Pacheco Pereira - A Europa que nos envergonha 

 

Ionline 

- Grécia. Parlamento Europeu reúne-se de emergência com Juncker 

- Grécia. EUA apelam para debate sobre redução da dívida grega 

- Dívida grega. Países do euro detêm 61,5%, fatia portuguesa é de 4,6 mil milhões 

- Grécia. Jerónimo de Sousa condena "manobras da UE e FMI" contra Atenas 

- BE. Referendo grego "é oportunidade para acabar ditadura dos mercados" 

- Carlos César responsabiliza abstencionistas se coligação continuar a governar 

- Bombeiros pedem demissão de Anabela Rodrigues 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/lagarde-diz-que-referendo-nao-faz-sentido-1700377
http://www.publico.pt/politica/noticia/livretempo-de-avancar-nao-perdoa-irresponsabilidade-historica-do-governo-1700425
http://www.publico.pt/economia/noticia/tribunal-de-contas-critica-falta-de-transparencia-nas-privatizacoes-da-edp-e-ren-1700417?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-democracia-nao-tem-de-ser-um-cheque-em-branco-de-quatro-em-quatro-anos-1700228?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dois-tercos-dos-professores-de-universidades-privadas-trabalham-a-recibos-verdes-1700411?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/quando-tudo-arde-1700433?frm=opi
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/bombeiros-profissionais-ameacam-com-uma-greve-nacional-1700398
http://www.publico.pt/mundo/noticia/estado-islamico-espalha-o-caos-a-caminho-da-desejada-guerra-apocaliptica-global-1700334?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-europa-que-nos-envergonha-1700248?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/399621/grecia-parlamento-europeu-re-ne-se-de-emerg-ncia-com-juncker?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/399553/grecia-eua-apelam-para-debate-sobre-reducao-da-divida-grega?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/399581/divida-grega-paises-do-euro-det-m-61-5-fatia-portuguesa-e-de-4-6-mil-milhoes?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/399560/grecia-jeronimo-de-sousa-condena-manobras-da-ue-e-fmi-contra-atenas?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/399528/be-referendo-grego-e-oportunidade-para-acabar-ditadura-dos-mercados-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/399548/carlos-cesar-responsabiliza-abstencionistas-se-coligacao-continuar-a-governar-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/399541/bombeiros-pedem-demissao-de-anabela-rodrigues-?seccao=Portugal_i
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "Isto não é um pacote de austeridade estúpida!", diz Jean-Claude Juncker a propósito da 
Grécia 

- Incerteza e instabilidade dominam mercados financeiros 

- Portugal : Desemprego volta a subir em maio 

- Tribunal de Contas condena decisões da Parpública na venda da EDP e REN 

- Quem ganhou com os grandes negócios? 

- Pedro Adão e Silva - Porque mente Passos? 

 

Diário Económico 

- Taxa de desemprego sobe para 13,2% em Maio 

- Clima económico em máximos de 2008, mas confiança dos consumidores cai 

- Governo obrigado a revelar toda a informação sobre as vendas do Estado 

 -Paulo Jorge Pereira : Estados Unidos da Alemanha 

 -Filipe Alves : Uma solução indolor para um problema complicado? 

- António Domingos de Azevedo : Os impostos em Portugal (I) 

- Governo português afasta contágio mas está apreensivo com referendo 
 

Noticias ao Minuto 

- Denunciou Marco António Costa. Agora pede proteção policial 

- Candidatos oferecem aumentos de capital para adquirirem Novo Banco 

- Governo português em 'blackout' até que situação grega se resolva 
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http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-06-29-Isto-nao-e-um-pacote-de-austeridade-estupida-diz-Jean-Claude-Juncker-a-proposito-da-Grecia-1
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-06-29-Incerteza-e-instabilidade-dominam-mercados-financeiros
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-06-29-Desemprego-volta-a-subir-em-maio
http://expresso.sapo.pt/economia/economina_energia/2015-06-28-Tribunal-de-Contas-condena-decisoes-da-Parpublica-na-venda-da-EDP-e-REN
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-06-28-Quem-ganhou-com-os-grandes-negocios-
https://rcag1991.wordpress.com/2015/06/28/porque-mente-passos/
http://economico.sapo.pt/noticias/taxa-de-desemprego-sobe-para-132-em-maio_222249.html
http://economico.sapo.pt/noticias/clima-economico-em-maximos-de-2008-mas-confianca-dos-consumidores-cai_222239.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-obrigado-a-revelar-toda-a-informacao-sobre-as-vendas-do-estado_222184.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estados-unidos-da-alemanha_222215.html
http://economico.sapo.pt/noticias/uma-solucao-indolor-para-um-problema-complicado_222214.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-impostos-em-portugal-i_222193.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-portugues-afasta-contagio-mas-esta-apreensivo-com-referendo_222209.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/412848/denunciou-marco-antonio-costa-agora-pede-protecao-policial
http://www.noticiasaominuto.com/economia/412896/candidatos-oferecem-aumentos-de-capital-para-adquirirem-novo-banco
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/412857/governo-portugues-em-blackout-ate-que-situacao-grega-se-resolva
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Observador 

- E se a Grécia não pagar ao FMI? 

- Auditoria. Privatizações da EDP e da REN não acautelaram interesse estratégico 

 

Sapo.pt 

-  Programa de PSD e CDS-PP deverá incluir plafonamento da Segurança Social 
 

Jornal de Negócios 

-  Bruxelas confirma que Governo não invocou interesse nacional para ajudar estaleiros de 

Viana 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Capitão Gennaro Pugliese - "O ROSTO E AS MÁSCARAS - Os Decepados" 

 

- Instituto de Odivelas (IO) – As Filhas da Nação (Nova Versão) – IO! CADA VEZ MAIS ALTO 
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http://observador.pt/especiais/e-se-a-grecia-nao-pagar-ao-fmi/
http://observador.pt/2015/06/29/auditoria-privatizacoes-da-edp-e-da-ren-nao-acautelaram-interesse-estrategico/
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http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/bruxelas_confirma_que_governo_nao_invocou_interesse_nacional_para_ajudar_estaleiros_de_viana.html#.VY1nmWaEask.facebook
http://www.aofa.pt/artigos/Gennaro_Pugliese_O_Rosto_e_as_Mascaras.pdf
https://www.youtube.com/watch?t=67&v=LB9iKqftNm0
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 ) 

 

Marinha - NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO DE PESCA CORDEIRO DE DEUS 

Força Aérea - Cinco mil pessoas visitam Base Aérea N.º6 

Força Aérea - Dois Alpha-Jet voam em inauguração de Memorial ao Piloto 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - NRP FIGUEIRA DA FOZ VISITA CABO VERDE  

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Afundamento-da-embarcacao-de-pesca-Cordeiro-de-Deus.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-879-cinco-mil-pessoas-visitam-base-aerea-n-6
http://www.emfa.pt/www/noticia-880-dois-alpha-jet-voam-em-inauguracao-de-memorial-ao-piloto
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/845
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/0629/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



