
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ministra deita fora quatro anos de trabalho de Miguel Macedo 

- Agentes da PSP envolvidos em fraude com passes gratuitos de transportes 

- João Rendeiro escondeu seis milhões em offshore da mulher? 

- PSD vai debater como é estar na oposição 

- Advogados vão descontar quase um quarto do salário mas só daqui a 5 anos 

- Portugueses ingerem sal a mais. Em cinco anos, apenas um quarto mudou a alimentação 

- Mais de 50 entidades lutam contra o desperdício alimentar em Lisboa 

- 778 refugiados para Portugal se três países ficarem de fora 

 

Correio da Manhã 

- Gastos de 28,4 milhões na RTP 

- Economia cresce 1,4% até março em termos homólogos 

- José Carlos Martins - Governo dinamita 

 

Jornal de Noticias 

- Governo tem tudo pronto para vender TAP em duas semanas 

- Subconcessão da Carris vai "levar a despedimentos coletivos diretos" 

- Uma centena de trabalhadores da Carris em protesto junto ao Parlamento  

- Varoufakis acusa parceiros europeus de impedir Grécia de fazer reformas 

- Rafael Barbosa - O IRS aliviou as famílias 
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Público 

- Investidores em negociações de última hora para decidir se avançam para a TAP 

- Se a imigração for uma questão de números, os direitos humanos estão em risco 

- Autarcas queixam-se das dificuldades de acesso aos fundos comunitários 

- Adesão à greve dos trabalhadores da Carris é de 80%, diz sindicato 

- Governo invoca interesse público para se defender de acção contra venda da TAP 

 

Ionline 

- Violência. Raparigas estão mais agressivas e população menos tolerante a agressões 

- Sócrates. A multiplicação de fúrias no arranque da última campanha 

- Secretas: Início do julgamento adiado para 10 Setembro 

- SEF. Portugal está a aceitar pedidos de asilo sem os analisar  

- Economia PIB cresce à boleia da baixa do petróleo e mais consumo 

 

Expresso 

- Agentes da PSP trocam passes por dinheiro. "Não há fraude nenhuma" 

- Fisco começa a cobrar taxa sobre venda de medicamentos  

- A herança de Jardim: "gastar primeiro para depois alguém pagar"?  

- Greve na Carris. Um terço dos autocarros circularam durante a madrugada  

- Refugiados. Bruxelas sugere que Portugal multiplique solidariedade por 47  

- Despedimentos à vista na TAP? Passos não tem "conhecimento dessa situação"  
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Diário Económico 

- Infografia: Como Governo e PS gerem o tema central nas eleições: a economia 

- Bancos tentam impedir PT de cobrar dívida de 900 milhões da Rioforte 

- Fisco já cobrou taxa a 120 farmacêuticas 

- Sócrates teceu duras críticas a Costa em conversas privadas 

- Incêndios: bombeiros antecipam Verão "complicado" 

- Ministério da Saúde abriu 65 vagas para médicos 
 

Noticias ao Minuto 

- Empréstimos Banca portuguesa mais exposta ao BCE 

- Senhorios Tudo sobre as novas regras de recibos eletrónicos 

- Estudo Grande maioria dos enfermeiros oncológicos trabalha nos IPO 

- Almodôvar Festival Internacional de Artes na Rua com mais de 300 artistas 

- MAI O que Miguel Macedo fez (ou não) Anabela Rodrigues desfez? 

- Albufeira Trabalho precário dificulta recrutamento de nadadores-salvadores 

- Taxas Euribor desce a seis, nove e doze meses e mantêm-se a três meses 

- Dívida TAP quer mais tempo para pagar empréstimos 

- Carris Circularam 151 dos 491 autocarros programados até às 6h30 

 

Observador 
- Conversas de Sócrates: possível fuga de informação 

- Empate técnico na primeira sondagem pós coligação 

- Aqui ao lado, a economia cresce o dobro da Europa 
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 Observador (cont.) 
- Carta por pontos: governo não vai amnistiar multas 

- Lembra-se da Costa de Caparica assim? 

- Concursos: Novas regras reformuladas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 ) 

 

Força Aérea - Estação de Radar N.º 4 comemora segundo aniversário 

Força Aérea - Museu do Ar participa na Noite Europeia dos Museus e Dia Internacional dos  

Museus 

Estado-maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO  

PRESTAM HOMENAGEM A NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

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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	- Cartaz Cultural de Coimbra



