
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ministério Público acusa ex-diretor geral do MAI de beneficiar amigos e maçons 

- Vacina para meningite e pneumonia gratuita para crianças nascidas a partir de 1 junho 

- Costa promete baixar carga fiscal do IRS e manter controlo da TAP 

- Passos garante: o governo "não se intrometeu no Estado de Direito" 

- Governo cria taxa para táxis nos aeroportos 

- Justiça arresta bens no valor de 4,7 milhões de euros a João Rendeiro 

- Greve dos professores deixou seis mil alunos sem exame de inglês 

 

Correio da Manhã 

- Marinha Portuguesa salvou 14 tripulantes de cinco veleiros 

- Paulo Fonte - Depois não se admirem 
 

Jornal de Noticias 

- Náufragos desaparecidos nos Açores foram resgatados com vida 

- Com a subconcessão dos ENVC "não haverá devolução" de 290 milhões de euros 

- Máscara Ibérica desfila em Lisboa 

 

Público 

- Supervisores pediram há sete meses ao Governo para mudar fiscalização ao Montepio 

- António Carlos Cortez - O Acordo Ortográfico: rejeitar o abuso 

- Passos fala do CDS como "principal partido da oposição" 

- Governo estima prejuízos de 17 milhões nos cinco primeiros dias de greve na TAP 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4554099
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4553417
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4553488
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4554120
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4553348
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4553570
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4553314
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/marinha_salva_12_tripulantes_de_cinco_veleiros.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/depois_nao_se_admirem.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4554259&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4554423&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=4551839&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/supervisores-pediram-ha-seis-meses-ao-governo-para-mudar-fiscalizacao-ao-montepio-1694787
http://www.publico.pt/portugal/noticia/o-acordo-ortografico-rejeitar-o-abuso-1694700?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-fala-do-cds-como-principal-partido-da-oposicao-1694727
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-estima-prejuizos-de-17-milhoes-nos-cinco-primeiros-dias-de-greve-na-tap-1694763
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Reino Unido. Referendo sobre Europa promete aumentar divisões no novo parlamento 

- PS quer alterar escalões para baixar IRS 

- Passos diz que criou 130 mil mas há menos 29 mil empregos desde 2013 

- MAI. Ex-director-geral acusado da prática de 80 crimes 

 

Expresso 

- Tempestade no Atlântico. Megaoperação de salvamento a sul dos Açores 

- Reino Unido. Perceba o que está em causa nas eleições mais imprevisíveis de sempre 

- Oscar Mascarenhas, um dos promotores do panteão dos jornalistas 

- Passos Coelho volta a elogiar Dias Loureiro 

- Grécia enviou cheque para o FMI e financiou-se em mais de €1000 milhões 

- F-16 portugueses prontos para voar na Roménia 

 

Diário Económico 

- “Fazer cair o visto prévio é o mínimo” para discutir lei da cobertura eleitoral 

- China tem "apetência para investir em Portugal", diz secretário de Estado 

- O que deve saber antes de se candidatar ao ensino superior 

- Reino Unido vai continuar a afastar-se da UE, ganhe quem ganhar 

- Desemprego volta a subir pelo segundo trimestre consecutivo 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fazer-cair-o-visto-previo-e-o-minimo-para-discutir-lei-da-cobertura-eleitoral_217801.html
http://economico.sapo.pt/noticias/china-tem-apetencia-para-investir-em-portugal-diz-secretario-de-estado_217846.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-deve-saber-antes-de-se-candidatar-ao-ensino-superior_217842.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reino-unido-vai-continuar-a-afastarse-da-ue-ganhe-quem-ganhar_217802.html
http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-volta-a-subir-pelo-segundo-trimestre-consecutivo_217791.html
http://www.ionline.pt/artigo/389963/reino-unido-referendo-sobre-europa-promete-aumentar-divisoes-no-novo-parlamento?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/389951/ps-quer-alterar-escaloes-para-baixar-irs?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/389953/passos-diz-que-criou-130-mil-mas-ha-menos-29-mil-empregos-desde-2013?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/389971/mai-ex-director-geral-acusado-da-pratica-de-80-crimes?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-05-07-Tempestade-no-Atlantico.-Megaoperacao-de-salvamento-a-sul-dos-Acores
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-05-07-Reino-Unido.-Perceba-o-que-esta-em-causa-nas-eleicoes-mais-imprevisiveis-de-sempre
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-05-07-Oscar-Mascarenhas-um-dos-promotores-do-panteao-dos-jornalistas-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-06-Passos-Coelho-volta-a-elogiar-Dias-Loureiro
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-05-06-Grecia-enviou-cheque-para-o-FMI-e-financiou-se-em-mais-de-1000-milhoes
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-06-F-16-portugueses-prontos-para-voar-na-Romenia
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Privatização : Germán Efromovich decide até sábado se compra a TAP 

- Jerónimo de Sousa : "PS quer alternância sem alternativa" 

- Apoio : Cáritas lança manual para desempregados criarem o próprio trabalho 

- Vasco Lourenço : Costa deve tomar corrupção como "pedra de toque" 

 -União Europeia : Passos diz que PS não vai respeitar Tratado Orçamental 
 

Observador 
- Militares portugueses já partiram para o Iraque 

 

Sapo.pt 
- Chefia das Forças Armadas admite riscos da operação portuguesa no Iraque 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão de Mar-e-Guerra António de Almeida Moura – “Para onde vamos?” 
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http://www.noticiasaominuto.pt/pais/386638/german-efromovich-decide-ate-sabado-se-compra-a-tap
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/386649/ps-quer-alternancia-sem-alternativa
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/386577/caritas-lanca-manual-para-desempregados-criarem-o-proprio-trabalho
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/386466/costa-deve-tomar-corrupcao-como-pedra-de-toque
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/386444/passos-diz-que-ps-nao-vai-respeitar-tratado-orcamental
http://observador.pt/2015/05/07/militares-portugueses-ja-partiram-para-o-iraque/
http://www.sapo.pt/noticias/chefia-das-forcas-armadas-admite-riscos-da_554a23521cbcb0802d418324
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_Para_onde_vamos_1.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - GRANDE OPERAÇÃO DE SALVAMENTO MARÍTIMO A 500 MILHAS A SUL DOS AÇORES 

Marinha - GRANDE OPERAÇÃO DE SALVAMENTO A 500 MILHAS A SUL DOS AÇORES –  

ATUALIZAÇÃO 01  

Marinha - OPERAÇÃO DE SALVAMENTO A 500 MILHAS A SUL DOS AÇORES - ATUALIZAÇÃO 02 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO MINISTRAM  

TREINO DE FIRE PHOBIA  

 

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/Grande-operacao-de-salvamento-maritimo-a-500-milhas-a-sul-dos-Acores.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Grande-operacao--de-salvamento-a-500-milhas-a-sul-dos-Acores-Atualizacao-01.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-de-salvamento-a-500-milhas-a-sul-dos-Acores-Atualizacao-02.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/824
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/0507/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



