
Noticias    

Diário de Noticias 

- CDS irritado com Passos Coelho, mas coligação é irrevogável 

- Como o bacalhau se impôs na agenda de Cavaco em Bergen  

- Europa vai enfrentar epidemia de obesidade em 2030 

- Parlamento grego aprova readmissão de funcionários públicos que foram despedidos 

- Adriano Moreira - O culto da impersonalidade 

 

Correio da Manhã 

- Novo Banco pondera medidas contra lesados 

- TAP: voos cancelados por causa da greve 

- Armando Esteves Pereira - O PIB voa baixinho 

- Baptista-Bastos - Tudo como é habitual 

 

Jornal de Noticias 

- Militares portugueses de partida para combater grupo Estado Islâmico  

- Portas formalizou demissão "por carta" e não por SMS 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4551107
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http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/bes_novo_banco_admite_adotar_medidas_legais_contra_comportamento_dos_lesados.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/grevetap_cancelados_21_voos_ate_as_0800.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/o_pib_voa_baixinho.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/tudo_como_e_habitual.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Carlos Alexandre teme estar a ser espiado por organização secreta 

- Combate à evasão fiscal faz subir registo de contratos de arrendamento 

- Receitas dos certificados de testes de Cambridge permitiram pagar despesas 

- CDS tenta disfarçar incómodo com livro de Passos Coelho 

- Carris e Metro invocam “interesse público” para prosseguir com subconcessão 

- Taxa de desemprego sobe pelo segundo trimestre consecutivo 

- Grécia paga 200 milhões de euros em juros ao FMI 

 

Ionline 

- Portas desmente versão de Passos Coelho sobre a crise política de 2013 

- Enfermeiros. Ordem vai propor alteração ao modelo de financiamento dos hospitais 
portugueses 

- ONU. Conselho de Segurança vai discutir crise de imigrantes no Mediterrâneo 

- Ponte 25 de Abril. Lusoponte cobrou portagens durante o bloqueio 

- Tribunal suspende concursos de subconcessão da Carris e do Metro  
 

Expresso 

- Juiz Carlos Alexandre revela tudo, ou quase, sobre a sua vida privada 

- Greve na TAP. Adesão deve manter-se no sexto dia de paralisação 

- Cavaco responderá a Passos depois de terminar mandato presidencial 

- Cavaco aponta legislativas para outubro. PS não gosta  
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http://www.publico.pt/economia/noticia/proprietarios-declararam-13-mil-novos-contratos-de-arrendamento-em-abril-1694630
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/receitas-dos-certificados-de-testes-de-cambridge-permitiram-pagar-despesas-1694644
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Diário Económico 

- Novo Banco reafirma que não pode reembolsar papel comercial do GES 

- Governo prepara rotação diplomática em ano de eleições 

- Banco de Portugal autorizou dois economistas a colaborar com o PSD 

- Franceses da Transdev querem CP, Transtejo, Carris e Metro de Lisboa 

- “Acredito no Estado Social mas isso nunca significa ter acesso a tudo” 

- Acções de protesto que põem em causa serviços do Novo Banco são "ilegítimas" 
 

Noticias ao Minuto 

- Leonor Beleza Estado Social? Sim, "mas nunca vai significar ter acesso a tudo" 

- Justiça Superjuiz põe as suas contas em 'pratos limpos' 

- Mercados Juros da dívida de Portugal a subir em todos os prazos 

- Entrevista BES: A "única explicação" para não haver arguidos 

- Previsões Portugal tem o 11.º pior poder de compra da Europa 

- Arrendamento 'Caça' à evasão fiscal faz disparar registo de contratos  

- Sócrates Parque Escolar valeu ao Grupo Lena 144 milhões  

- Cargos A cinco meses das eleições diplomacia muda 

- IGAI Quase 700 queixas contra as forças de segurança em 2014 

- Missão Militares que vão combater Estado Islâmico partem hoje 

- Educação Docentes do ensino artístico concentram-se hoje em frente ao ministério 
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http://economico.sapo.pt/noticias/novo-banco-reafirma-que-nao-pode-reembolsar-papel-comercial-do-ges_217704.html
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/385935/bes-a-unica-explicacao-para-nao-haver-arguidos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/385943/portugal-tem-o-11-pior-poder-de-compra-da-europa
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 Observador 
- Uber. Bruxelas avisa Portugal contra discriminação 

- Privatização em ano de eleições? TAP não é a única 

- PS quer portugueses a dar parte do IRS à Cultura 
 

 

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 - NRP Figueira da Foz em Missão de Cooperação no Golfo da Guiné e Costa Ocidental de África  

Exército - VISITA DE S. EXA. A SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA DEFESA NACIONAL  

AO REGIMENTO DE ARTILHARIA N.º 5  

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Força Aérea - Cerimónia Comemorativa do dia do AT1 e Rendição de Comandante 

Força Aérea - Força Aérea em feira internacional de proteção e segurança 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FIGUEIRA DA FOZ EM DIREÇÃO AO GOLFO DA  

GUINÉ E COSTA OCIDENTAL DE ÁFRICA PARA MISSÃO DE COOPERAÇÃO 

 

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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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



