
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco chama Passos para governar. Costa facilitou-lhe a vida 

- Nomes para novo governo já circulam nos bastidores 

- Seguristas uniformizam discurso e preparam ataque a Costa 

- Juiz Carlos Alexandre recusa dar a Sócrates acesso a provas 

- Nobel da Física distingue descoberta da massa dos neutrinos 

- YANIS VAROUFAKIS - A Grécia sem ilusões 

- Pedro Tadeu - O Bloco de Catarina vai ser o novo PS? 

- Viriato Soromenho Marques - Três maiorias 

- Alívio da dívida é a chave para recuperação da Grécia 

 

Correio da Manhã 

- Meta do Governo só é cumprida com défice até 1,1% no 2.º semestre 

- Costa vai combater em diretas 

 

Jornal de Noticias 

- Rui Rio poderá ser ministro num Governo com muita gente de saída 

- Paula Ferreira - Visto de Bruxelas 

- Mariana Mortágua - Faz-se tempo 

- Miguel Guedes - A segunda oportunidade 

- Sebastião Feyo - O necessário acordo de regime 
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Público  

- Há pontos de entendimento nas pensões, mas acordo para reforma parece difícil 

- Presidente faz comunicação ao país esta noite sobre "formação do novo Governo" 

- Cavaco e coligação acreditam em acordo com PS para Orçamento 

- Teresa de Sousa - A maldição da social-democracia 

- Meta do défice implica correcção “mais acentuada” das contas públicas 

- SEF pede a portugueses que não tragam refugiados por sua conta e risco 

 

Ionline 

- PSD/CDS levam acordo de governo a Cavaco Silva 

- Marcelo anunciou que já decidiu que é candidato presidencial. Passos Coelho apoia 

- 2015. Conselho de Finanças Públicas divulga análise orçamental até Junho 

 

Expresso 

- BE insiste numa “solução alargada” de esquerda para o Governo 

- Alemanha e Eurogrupo veem nas eleições o reconhecimento das políticas de austeridade 

- Grécia e credores chegam a acordo sobre nova série de reformas 

 

Diário Económico 

- Cavaco Silva faz declaração ao País depois das 20h 

- Moody's: Governo minoritário complica reformas estruturais e orçamentais 

- Bruxelas receia “jobs for the boys” no banco de fomento 
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Diário Económico (cont.) 

- Sampaio da Nóvoa já não acredita no apoio do PS 

- Portugal é o país onde a pensão perde mais valor em dez anos 

- Segurança Social, sobretaxa e salários dão margem para acordos 

- Credores falam em sucesso da política de austeridade 

- Empresários exigem ao PS entendimento com a coligação 
 

Noticias ao Minuto 

- Afinal, foram ou não os indecisos a decidir as eleições? 

- À boleia da incerteza pode vir aí governação em modo duodécimos 

- Apoiantes de Seguro pressionam Costa a viabilizar Orçamento 

- João Soares apela a entendimento entre PS e Bloco de Esquerda 

- Europa quer todos a trabalhar até à idade da reforma 
 

Observador 

- Costa e Passos. O que negociaram, o que está em aberto e o que será difícil 

- As bombas que o próximo governo vai ter nas mãos 

- Sete dados das eleições em que talvez não tenha reparado 

- Os ministros que saem e os que estão na dúvida 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

 

AOFA - A Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA está agora, também, disponível 

via Google Maps 

em https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zArL1LFREj34.kEUAdpDZNgFo 

Após a disponibilização regular e permanente de toda a informação respeitante à RNP quer na 

nossa página oficial em 

http://www.aofa.pt/regaliasprotocolos.php?menu=60&pag=64 

quer através do envio regular, e disponibilização na nossa página no Facebook, a todos os/as 

Sócios/as e respectivos Familiares dos já bem conhecidos ficheiros 

Lista Interactiva -http://www.aofa.pt/protocolos/Protocolos_Apresentacao.pdf 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 
 

Lista “de bolso” -http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_Resumo.pdf 

É com muito orgulho que hoje vos apresentamos o resultado de mais um trabalho de fundo 

que temos vindo a realizar ao longo das últimas semanas e que permite a visualização e 

pesquisa de toda a nossa já vastíssima rede (são cerca de 2.000 postos de atendimento) de 

protocolos estabelecidos e dos quais podemos usufruir, bem como os nossos Familiares, 

bastando para tal a apresentação do “Cartão AOFA”! Simples e sem custos associados! 

Saiba TUDO aqui -

 http://www.aofa.pt/protocolos/A_Rede_Nacional_de_Protocolos_via_Google_Maps.pdf 

 

 

Nota Importante: Nesta primeira fase, de duas, já estão disponíveis, via Google Maps, todos 

os Protocolos, à excepção dos relacionados com a Área de Saúde. Esta, dada a sua dimensão 

(mais de 1.000 postos de atendimento) será disponibilizada em breve, através de um 

segundo link, assim que tenhamos terminado a fase de recolha de dados. 
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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  

 

Exército - 2ª EDIÇÃO DA FEIRA DE RADIOAMADORISMO 

Força Aérea - Força Aérea participa em exercício internacional de defesa NRBQ 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 - COMEÇOU O  

MAIOR EXERCÍCIO NATO DA DÉCADA  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 - EM MOVIMENTO 

 

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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