
Noticias    

Diário de Noticias 

- Nova diretora da Autoridade Tributária não teve, por duas vezes, mérito para o cargo 

- Portugueses põem no lixo comida fora do prazo que ainda podia ser consumida 

- Contribuintes deram mais 453 milhões para as estradas em 2014 

- Mário Soares - A irresponsabilidade do atual governo 

- Pedro Tadeu - A discussão da lista VIP é um bocado estúpida? 

 

Correio da Manhã 

- Neto candidata-se e surpreende PS 

- CMVM abriu investigação a 80 investidores 

- Sampaio da Nóvoa: "Hesitação e inércia matam"  

- Alemanha exige reformas gregas 

- Novo Museu dos Coches custa 3,3 milhões/ano 

- ‘Intruso’ põe Base Aérea em alerta 

- Joana Amaral Dias - Cofre fraco 

 

Jornal de Noticias 

- Novo Banco tem de reembolsar clientes do papel comercial, diz Carlos Tavares 

- Tsipras insiste perante Merkel nas compensações de guerra 

- Seis distritos sob aviso laranja por agitação marítima 

- Henrique Neto é o primeiro candidato oficial a Belém 

- Inês Cardoso - Peixinhos em vez de tubarões 
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Público 

- Papel comercial do GES pode afectar reputação do Novo Banco, diz CMVM 

- Tribunal obriga Metro de Lisboa a devolver pensões que o Governo retirou 

- Draghi dá Portugal como exemplo da retoma europeia 

- Exames para diagnosticar cancro do intestino em risco nos privados 

- Portugueses travaram a fundo na subscrição de dívida do Estado 

- Portugal não reduziu excesso de peso e obesidade entre adolescentes 

 

Ionline 

- João Araújo. “Jornalistas e comentadores falam sobre o caso Sócrates como se fossem 

bêbados" 

- Inquérito: Vitor Constâncio só soube de problemas do BES em 2014 

- Candidatos finais à compra do Novo Banco conhecidos hoje 

- BES. CMVM averigua cerca de 80 investidores que venderam acções 

- Museu  dos Coches. O landau do regicídio já mudou de casa 

- 2014. DGS apresenta esta terça-feira os dados da tuberculose em Portugal 

- Juros da dívida de Portugal a subir em todos os prazos 

- Sindicato dos Médicos admite corrida aos tribunais 

- PCP e PS pedem reforço das Comissões de Protecção de Crianças e Jovens 

- “Nem os gregos são preguiçosos, nem os alemães são responsáveis” 
 

Expresso 

- Juros da dívida portuguesa em alta apesar de sorrisos entre Merkel e Tsipras 

- Vitor Constâncio descarta responsabilidades na queda do BES  
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Expresso (cont.) 

- Banca. Depósitos com taxa zero são "uma situação nova e que estará aí para os próximos 
meses" 

- Furacão Orpheu. Fernando Pessoa e a revista que abanou Portugal ???? 

- Água. EPAL alcança lucro histórico e quer manter tarifários este ano  

- A morte ganhou o mestre. Morreu Herberto Helder 

 

Diário Económico 
- Constâncio diz que só soube de problemas do GES pela comunicação social 

- Potenciais “candidatos” a governador do Banco de Portugal 

- Juízes obrigados a definir metas para os tribunais até Junho 

- Governo tem 60 dirigentes da administração pública por nomear 
 

Noticias ao Minuto 
- Habitação Euribor em mínimos a 3, 6 e 12 meses mas a subir a 9 meses 

- Ordem dos Advogados Criado novo cargo para "supervisionar" advogados 

- Roque da Cunha Sindicato contra cláusula de permanência dos médicos no SNS 

 

Observador 
- 15 dos 17 chefes do Fisco escolhidos sem concurso 

- Loulé. Descobertas ossadas de uma super-salamandra 

- Portugal beneficia das políticas implementadas 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – O Inquérito aos Oficiais “De fio a pavio” – Parte 1 – Razões e Motivações que  

levaram ao Inquérito 

 

- Coronel Duarte Costa - " Ser Soldado" 
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As Nossas Forças Armadas 

( 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 - MARINHA TREINA RESPOSTA AOS NOVOS CENÁRIOS DE CRISE 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE CABLE  

ENTERPRISE 

Força Aérea - Esquadra 502 - "Elefantes": Cerimónia dos 60 anos 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EQUIPA DE ASSESSORIA E LIGAÇÃO DA NATO  

VISITA SLIM LINES  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - “MEDAL PARADE” NO KOSOVO  

 

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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