
Noticias    

Diário de Noticias 

- Morreu B.B. King, o rei dos blues 

- Governo diz ao tribunal que travar privatização levará a TAP à falência 

- Milhares de migrantes estão à deriva no mar no sudeste asiático 

- Passos fecha a porta a entendimentos com o PS após eleições. E insiste que Portas se 

demitiu por SMS 

- Paulo Pereira de Almeida - Um polícia por um euro 

- Fernanda Câncio - Martelar (n)as auditorias 

 

Correio da Manhã 

- CGD corta juros dos depósitos 

- Rui Pereira - A tapear 

 

Jornal de Noticias 

- Autarca do partido de Sarkozy pede proibição do Islão na França 

- Felisbela Lopes - Somos todos culpados! 

- Francisco Seixas da Costa - De Acordo? 

- Adesão à greve dos trabalhadores da saúde ronda os 80% no norte 

 

Público 

- Privatização da TAP: Governo aposta tudo em dois candidatos 

- Indústria do tomate diz que acordo com os EUA fará desaparecer metade do sector 
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Ionline 

- Espionagem a aliados. Merkel vai testemunhar sobre alegado conluio da Alemanha com NSA 

 

Expresso 

- Banco de Fomento reserva €600 milhões para recapitalizar empresas 

- Portugal tem uma "obrigação ética e moral" de receber 704 refugiados em situação de 
emergência 

- 1 ideia para compor o país: precisamos de “animar a malta” 

 

Diário Económico 

- Petróleo: analistas esperam que ciclo de ganhos tenha chegado ao fim 

- “Voto através da internet podia avançar já nestas legislativas” 

- Ferreira Leite acusa governo de “minimizar valor da TAP” 

- Passos diz que Governo de bloco central não teria condições para funcionar 

- Um ano após a saída da troika, como estamos de energia e rendas excessivas? 

 

Noticias ao Minuto 

- João Correia : Como o antigo diretor do MAI lesou o Estado 

- ANA : Aeroportos vão cobrar a todos os carros que entrem nos terminais 

- Sociólogo : "Justiça tem uma relação autoritária com o cidadão" 

- Lisboa : Última conferência dos 'Roteiros do Futuro' de Cavaco começa hoje 
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Observador 
- Carros vão pagar acesso aos aeroportos se pararem mais de 10 minutos 

- Draghi alerta bancos centrais para riscos da flexibilização monetária excessiva 

- Temperaturas máximas vão subir oito graus a partir de sábado 

- Aguiar-Branco reconhece que dívida aos militares deficientes nunca será saldada 

- PCP acusa Governo de fazer regra retroativa para perdoar pelo menos 85 milhões ao 

Novo Banco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – Conheça aqui, organizados por Áreas Temáticas, todos os Comunicados, 
Informações, Pareceres e Ofícios produzidos pela AOFA desde 1 de Janeiro de 2012 
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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 - DIVULGAÇÃO  DOS EXERCÍCIOS ORION E TRIDENT JUNCTURE 2015 

Exército - 32ª OVIBEJA  

Exército - EXERCICIO “ZARCO 151” 

Força Aérea - Força Aérea participa no Simulacro “ANÉMONA 2015” 

 

 

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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