
Noticias    

Diário de Noticias 

- Idade da reforma em Portugal aumenta para 66,4 anos em 2020 

- Adriano Moreira - A fadiga das organizações humanitárias 

- "A UE não enfrenta uma crise de migração. Essa é uma forma errada de descrever o 

problema" 

 

Correio da Manhã 

- Armando Esteves Pereira - O limbo grego 

- Baptista Bastos - … e o PS, que faz? 

 

Jornal de Noticias 

- Tribunal restitui cortes salariais municipais com dinheiro dos privados 

- Pedro Ivo Carvalho - Fazer pela vida 

- João Gonçalves - Desobedecer ao "acordês" 

- Emídio Gomes - Esmola para manter pobre o pobre? 

 

Público 

- Estado contrata contabilista da Tecnoforma para gerir créditos do BPN 

- Após novo ano de queda nas vendas, Parpública conclui fusão do imobiliário 

- Há 154 mil famílias com o crédito da casa em incumprimento 

- Paulo Ralha - O preço da insensibilidade, ou será da incompetência? 

- Fernando Pinto defende que a TAP deve "reajustar-se à sua adequada dimensão" 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4564426&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4564535&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4564328&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/o_limbo_grego.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/_e_o_ps_que_faz.html
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Braga&Concelho=Braga&Option=Interior&content_id=4563166&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4564554&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4564553&opiniao=Jo%E3o%20Gon%E7alves
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4564463&opiniao=Em%EDdio%20Gomes
http://www.publico.pt/politica/noticia/estado-contrata-contabilista-da-tecnoforma-para-gerir-creditos-do-bpn-1695341?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/apos-novo-ano-de-queda-nas-vendas-parpublica-conclui-fusao-do-imobiliario-1695353
http://www.publico.pt/economia/noticia/ha-154-mil-familias-com-o-credito-da-casa-em-incumprimento-1695398
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-preco-da-insensibilidade-ou-sera-da-incompetencia-1695351?frm=opi
http://www.publico.pt/economia/noticia/fernando-pinto-defende-que-a-tap-deve-reajustarse-a-sua-adequada-dimensao-1695411
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Grupo TAP. Quem são os interessados na privatização que pouco ou nada vai render? 

- Para Bruxelas já há “um certo espaço de manobra” para começar a reduzir austeridade 

- Reforma. Média de anos de trabalho é das maiores da Europa 

 

Expresso 

- Economia cresce 1,4% no primeiro trimestre 

- Alguém para o Acordo? (sim, para é mesmo sem acento) 

- Mais sete anos a trabalhar para aceder à reforma 

- Seis mil pessoas podem estar à deriva nos mares do Sudeste Asiático 

 

Diário Económico 

- O estranho caso da subida a pique das taxas da dívida soberana 

- Reforma estrutural das pensões pode “estar feita em dois ou três anos” 

- Putin quer Grécia no banco dos BRICS 
 

Noticias ao Minuto 

- Açores : Trabalhadores das Lajes exigem mais informações sobre despedimentos 

- Bruxelas : Portugal conhece hoje recomendações económicas 

- Montepio : "Clientes podem estar absolutamente tranquilos" 

- Estado Islâmico : Turquia apela à NATO para agir contra "ameaça significativa" do ISIS 
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http://www.ionline.pt/artigo/391723/grupo-tap-quem-sao-os-interessados-na-privatizacao-que-pouco-ou-nada-vai-render-?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/391690/para-bruxelas-ja-ha-um-certo-espaco-de-manobra-para-comecar-a-reduzir-austeridade?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/391637/reforma-media-de-anos-de-trabalho-e-das-maiores-da-europa?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-05-13-Economia-cresce-14-no-primeiro-trimestre-
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-05-13-Alguem-para-o-Acordo---sim-para-e-mesmo-sem-acento-
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-05-12-Mais-sete-anos-a-trabalhar-para-aceder-a-reforma
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-05-12-Seis-mil-pessoas-podem-estar-a-deriva-nos-mares-do-Sudeste-Asiatico
http://economico.sapo.pt/noticias/o-estranho-caso-da-subida-a-pique-das-taxas-da-divida-soberana_218255.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reforma-estrutural-das-pensoes-pode-estar-feita-em-dois-ou-tres-anos_218247.html
http://economico.sapo.pt/noticias/putin-quer-grecia-no-banco-dos-brics_218224.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/389483/trabalhadores-das-lajes-exigem-mais-informacoes-sobre-despedimentos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/389356/portugal-conhece-hoje-recomendacoes-economicas
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/389265/clientes-podem-estar-absolutamente-tranquilos
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/389229/turquia-apela-a-nato-para-agir-contra-ameaca-significativa-do-isis
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 
- Pensões mínimas aumentaram mas idosos mais pobres recebem menos 

 

Sapo.pt 
- PJ fora da tutela do governo minora risco de interferência na investigação - SMMP/ASFIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/05/12/pensoes-minimas-aumentaram-mas-idosos-mais-pobres-recebem-menos/
http://www.sapo.pt/noticias/pj-fora-da-tutela-do-governo-minora-risco-de-_555246f6c1c06b07459b43e0
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 - BARTOLOMEU DIAS REGRESSA A PORTUGAL 

Marinha – Corveta Baptista de Andrade participa no exercício SPANISH MINEX 2015 

Marinha -NOVO PATRULHA DA MARINHA PORTUGUESA CHEGA A LISBOA 

Força Aérea - "Mini recrutas" na parada da Ota 

 

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/BARTOLOMEU-DIAS-REGRESSA-A-PORTUGAL.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Corveta-Baptista-de-Andrade-participa-no-exercicio-SPANISH-MINEX-2015.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Novo-Patrulha-da-Marinha-Portuguesa-chega-a-Lisboa.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-841-quot-mini-recrutas-quot-na-parada-da-ota
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/0513/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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