
Noticias    

Diário de Noticias 

- Filho de Oliveira e Costa foi despedido pelo Estado 

- Passos compara governação a processo de cura com efeitos secundários 

- Paes de Amaral diz que vai tomar decisão sobre compra da TAP até sexta-feira 

- Deco alerta para cobrança de faturas de luzou gás atrasadas 

- Exportações para Espanha crescem o dobro do total  

- Escolas têm de marcar faltas a professores grevistas 

- Mário Soares - Um Estado sem inteligência 

 

Correio da Manhã 

- Três mil saídas preocupam ADSE 

- Oliveira Costa condenado a pagar 100 mil euros 

- Armando Esteves Pereira - Uma triste história 

 

Jornal de Noticias 

- Passos Coelho considera que "as coisas não estão a correr bem" com a Grécia 

- DECO recebe por dia sete reclamações de faturas já prescritas 

- Paula Ferreira - Quem arrisca voar na TAP? 

- Miguel Guedes - O discurso do método 

- Mariana Mortágua - A "doutrina Passos" 
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Público 

- Deco alerta consumidores para não pagaram facturas com mais de seis meses 

- CDS volta a faltar à apresentação da biografia de Passos 

- Governo exige plano de emergência à TAP sob a ameaça de novas greves 

- David Rodrigues - (In)disciplina na escola 

- José Vítor Malheiros - Balanço e lições de uma greve estranha 
 

Ionline 

- Museu dos Coches. Visita guiada à nova garagem dos clássicos 

- OCDE. Portugueses são dos que mais consomem álcool 

- Inquérito. Trabalhar ainda é coisa para adultos, concluem as empresas portuguesas 

- Polícias decidem esta semana se avançam com nova manifestação 

- TAP/Privatização. Supremo vai julgar providência cautelar  

- Eleições. Passos espera entendimento com PS sobre Segurança Social  

- Saúde. Queixas à Entidade Reguladora disparam em 2014 

- TAP prepara plano para compensar prejuízos da greve 

- Nova greve do metro a 26 de Maio 
 

Expresso 

- Governo prepara balanço: ''Pusemos em marcha o maior e mais ambicioso programa de 

reformas de décadas''  

- Sindicato dos pilotos apresenta queixa contra a TAP por violação do direito à greve  
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Diário Económico 

- Ameaça de greve regressa à TAP com nova união de sindicatos 

- Como pagar os impostos em prestações 

- Consumidores não são obrigados a pagar facturas com mais de seis meses 

- Acordo ortográfico passa a ser obrigatório em Portugal 

- Passos antecipa novo crescimento da economia 

 

Noticias ao Minuto 

- Taxa Euribor sobe a 12 meses e mantêm-se a três, seis e nove meses 

- Rui Oliveira e Costa Maioria absoluta "é uma não hipótese" 

- Dívida Reembolso antecipado ao FMI depende da venda do Novo Banco 

- Mário Soares "Passos muda de opinião como quem muda de camisa" 

- Facebook Marques Vidal do lado de quem gozou com Sócrates 
 

Observador 
- A crise grega e os próximos capítulos em 5 pontos 

- Novo sismo de magnitude 7,3 no Nepal 

- Tribunal Constitucional em Itália obriga governo a devolver pensões 

- Passos. Objetivo é a cura e não perguntar pela dor 

- PPP rodoviárias custaram 1069 milhões em 2014 

- PGR defende magistrados que gozaram com Sócrates 

- CMVM multa BIC, Estado paga 

- Sindicato dos pilotos vai lutar contra a venda 

- Nuno Crato lembra que resultados na PACC não representam universo de professores 
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 Visão 
- "Descer a TSU é cortar salário" 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel de Cavalaria João Bilstein Menezes Sequeira - "OS FEITIÇOS TAMBÉM SE APAGAM 

OU COMO FOI POSSÍVEL SUBVERTER O PAPEL DO EXÉRCITO NA FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 

DE ADOLESCENTES !?" 
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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 ) 

 

Exército - TREINO OPERACIONAL DE NATUREZA FORMATIVA- DECIF PENELA 

Força Aérea - III Jornadas de Ambiente da Força Aérea 

Força Aérea - Chefe do Estado-Maior da Força Aérea na EURAC 2015 – Itália 

 

 

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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