
Noticias    

Diário de Noticias 

-  Um terço dos utentes de instituições de solidariedade passou fome pelo menos um dia por 
semana 

- Sérgio Figueiredo - Varela já era 

- WOLFGANG MÜNCHAU - O destino da Grécia está nas mãos de Tsipras 

- Viriato Soromenho Marques - Os riscos da fadiga 

- Marinha: Chefe militar insiste em modelo de autoridade marítima contrário à Constituição 

 

Correio da Manhã 

- Eduardo Dâmaso - Abutres de execução 

- José Rodrigues - Pau para toda a colher 

 

Jornal de Noticias 

- Sampaio da Nóvoa quer reavaliar Acordo Ortográfico 

- PP e PSOE ameaçados pelos novos partidos 

- Inês Cardoso - Fora de jogo 

- José Mendes - São as regiões, estúpido! 

- Afonso Camões - Até a onça tem amigos! 

- José Manuel Diogo - Lisboa paga a traidores 

- Carvalho da Silva - Que caderno de encargos? 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

25-05-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4586771&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4586412&seccao=S%E9rgio%20Figueiredo&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4586420&seccao=Wolfgang%20M%C3%BCnchau&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4586422&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4585724&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/abutres_de_execucao.html
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4586781
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4586440&page=-1
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http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4585183&opiniao=Carvalho%20da%20Silva
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- PS admite rever redução da TSU para os trabalhadores 

- PP perde hegemonia e resiste por pouco como força mais votada 

- "Políticos medrosos conduzem a um crescimento da extrema-direita" 

- Ministro da Defesa anuncia 6.088 promoções 

- Draghi dá conselhos aos governos porque é “o guardião do euro” 

- Banco de Inglaterra faz plano para a saída da UE 

 

Ionline 

- Espanha. PP e PSOE mantêm-se na frente mas a hegemonia acabou e só com pactos vão 

poder governar 

- Maria Luís e as promessas sobre redução de impostos: “Não dá para acreditar" 

- Adriano Moreira. “Empobrecemos enormemente” 

- António Costa. A direita insiste em "novos cortes e no prolongar da incerteza" 

 

Expresso 

- Ramalho Eanes vê em Sampaio da Nóvoa uma “inteligência superior” 

- Isabel Moreira - A mentira quinzenal de Passos 

- Pais do Amaral considera provável que o Estado assuma dívida da TAP 
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Diário Económico 

- Receita médica será essencial para deduções no IRS 

- Governo sem alternativa “à cedência” na dívida da TAP 

- Parlamento em contra-relógio para aprovar dossiers mais quentes 

- Portugal sem margem para impulsionar economia com dívida nos 130% 

 

Noticias ao Minuto 

- Presidente : Cavaco Silva promulga lei da cópia privada, que antes tinha vetado 

- Dicas : Cuidado com as faturas para deduzir no IRS de 2015 

- Estudo : Portugueses consideram que a sua situação financeira piorou 

- Espanha : PP e PSOE perdem em conjunto mais de 3 milhões de votos face a 2011 

- Viseu : Jerónimo critica Governo por querer novos cortes na Seg. Social 

 

 

Observador 
- Maria Luís admite cortes das pensões atuais 

- Confusão no PDR. Filiados de última hora, confusão, gritos e urnas fechadas 

- Pais do Amaral: Há uma “forte probabilidade” de que a privatização da TAP “não resulte” 

- O que se foi perdendo da Constituição de 1976 

- Chefe do Estado-Maior da Armada alerta para falta de investimento na Marinha 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-sem-alternativa-a-cedencia-na-divida-da-tap_219257.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parlamento-em-contrarelogio-para-aprovar-dossiers-mais-quentes_219212.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-sem-margem-para-impulsionar-economia-com-divida-nos-130_219251.html
http://observador.pt/2015/05/24/maria-luis-cartaz-do-ps-a-falar-em-rigor-enfim-sem-comentarios/
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/395641/cavaco-silva-promulga-lei-da-copia-privada-que-antes-tinha-vetado
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/395592/cuidado-com-as-faturas-para-deduzir-no-irs-de-2015
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/395629/portugueses-consideram-que-a-sua-situacao-financeira-piorou
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/395445/pp-e-psoe-perdem-em-conjunto-mais-de-3-milhoes-de-votos-face-a-2011
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/395392/jeronimo-critica-governo-por-querer-novos-cortes-na-seg-social
http://observador.pt/2015/05/24/confusao-no-pdr-filiados-de-ultima-hora-confusao-gritos-e-urnas-fechadas/
http://observador.pt/2015/05/25/pais-do-amaral-ha-uma-forte-probabilidade-de-que-a-privatizacao-da-tap-nao-resulte/
http://observador.pt/2015/05/25/o-que-se-foi-perdendo-da-constituicao-de-1976/
http://observador.pt/2015/05/24/chefe-do-estado-maior-da-armada-alerta-falta-investimento-na-marinha/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

25-05-2015 

 Rádio Renascença 

- Exército ao serviço do ambiente. Militares vão abrir caminhos e vigiar florestas para evitar  

fogos 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- O posicionamento da AOFA face ao pretenso encerramento do Instituto de Odivelas! 
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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 ) 

 

Marinha - DISCURSO DO ALMIRANTE CEMA E AMN POR OCASIÃO DO DIA DA MARINHA 

Exército - EXERCICIO ORION 2015 

Força Aérea - Alunos da Academia da Força Aérea juram Bandeira 

 

 

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.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/0525/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



