
Noticias    

Diário de Noticias 

- Aguiar-Branco "pondera suspender" compra do navio militar francês Siroco 

- Um dos pilotos ficou trancado fora do 'cockpit' antes do acidente do Airbus da 
Germanwings 

- APAV registou aumento de casos de violência contra crianças e idosos em 2014 

 

Correio da Manhã 

- Sindicato guardas prisionais satisfeito com adesão à greve  

- TAP com prejuízo de 46 milhões de euros em 2014 

- Neto pede sócios por dez euros 

- Pedido de ajuda depois "do ponto de salvação" 

- Escuteiros salvos do Tejo 

- Carlos Rodrigues - Crescer, para quê? 

- Miguel Alexandre Ganhão - Morte suspeita chega aos Impostos 

- José Manuel Silva – ADSE 

 

Jornal de Noticias 

- Aumentam casos de violência contra crianças e idosos 

- Passos Coelho não comenta relatório sobre lista VIP 

- Inês Cardoso - Afinal havia lista 

- Alexandre Parafita - A fonte dos ladrões 

- João Gonçalves - O discurso da ignorância 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Público 

- Navio Polivalente Logístico deixa maioria sozinha na aprovação da LPM 

- Auditoria do fisco diz que lista VIP já estava “implementada” 

- Um terço dos enfermeiros tem dificuldade em gozar direitos de paternidade 

-  “A supervisão, se calhar, também devia ter visto mais cedo…” 

- Ministério recua e torna facultativos testes de Inglês que antes eram obrigatórios 

 

Ionline 

- Passos Coelho recusa comentar relatório sobre lista VIP 

- SNCGP satisfeito com adesão à greve dos guardas prisionais 

- Dia Mundial do Teatro. UNESCO e SPA dirigem mensagens de inconformismo  

- BES. Maria Luís Albuquerque critica declarações do presidente do PS sobre lesados 

- FENPROF exige divulgação de custos da prova de avaliação 

- Luís Osório - Herberto Helder pode finalmente ser entrevistado 

- André Abrantes Amaral - A defesa da Europa 

 

Expresso 

- O relatório secreto da lista VIP que o subdiretor sancionou "superiormente" 

- "A mulher de Carlos Santos Silva pediu-me para eu convencer o marido a mudar o 

depoimento" 

- Câmaras perdem 19 mil trabalhadores em 3 anos 
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Expresso (cont.) 

- Parlamento Europeu decide levantar imunidade de Marinho e Pinto 

- "Nós queremos que os tribunais funcionem, que funcionem efetivamente. Estamos muito 
preocupados" 

- "Secretário de Estado Paulo Núncio faleceu no exercício das suas funções", diz PS 
 

Diário Económico 
- Recessão em 2012 foi a maior de sempre 

- Fisco cria sistema automático para pagar juros aos contribuintes 

- Magistrados e diplomatas aumentam despesas com pensões da CGA 

- Incentivo a tempo parcial de pais não recai sobre empresas 

- INE diz que défice ficou em 4,5% no ano passado 

 

Noticias ao Minuto 
- Fisco : Afinal, lista VIP só tem quatro nomes. Passos é um deles 

- Iniciativa Celebrações do Dia Mundial do Teatro nos palcos nacionais 

- Reação Passos diz que previsões do BdP mostram retoma "mais robusta" 

- Sistema Fisco vai pagar o que lhe deve automaticamente 

- Secretas Manual dos espiões 'autoriza' a não cumprir leis 

- Aveiro Discutir temas fraturantes na literatura para os mais novos 

- Marinha Barra de São Martinho fechada e duas condicionadas 

- Congresso Autarcas contestam Fundo de Apoio, mas 17 já aderiram 

- Contas Públicas Eurostat ainda não decidiu se o BES entra ou não no défice 

- Habitação Euribor mantém mínimos a 3, 9 e 12 meses 
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 Observador 
- Confirmada existência de lista de contribuintes VIP 

- Cinco anos: Como Passos mudou o PSD 

- Valentim Loureiro: Faturas falsas obrigam Câmara de Gondomar a devolver 11 milhões  

de euros 

- Fotogaleria: a bordo do USS Farragut 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – O Inquérito aos Oficiais “De fio a pavio” – Parte 3 – Estrutura do Inquérito,  

Caracterização e Respostas ao Grupo 1 (Identificação) 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "A lista VIP e o Triunfo dos Porcos" 

AOFA – Projecto “Família AOFA” – Rede Nacional de Protocolos (RNP) – Novidades 

- GHVS - HOSPITAL VETERINÁRIO, em ALMADA (SOBREDA) 

- CONSULTÓRIO VETERINÁRIO DE ALMADA 

- AMORAVET - CLÍNICA VETERINÁRIA DA AMORA 

- BEATRIZ GODINHO – ANÁLISES - REGIÃO CENTRO - Análises Clínicas (Mais de 100 Postos  

de Colheita) - Ver detalhes no protocolo 

- Se ainda não é Sócio/a da AOFA está à distância de um click 

- Se já é Sócio/a mas ainda não requisitou os Cartões (GRATUITOS) para os seus Familiares 

(A partir de 1 de Junho apenas os titulares de Cartões AOFA (Sócios e Familiares) terão 

acesso aos benefícios da RNP!) 
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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 - AUTORIDADE MARÍTIMA REALIZA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA RIA DE ALVOR 

Marinha – Militares Portugueses e Angolanos realizam exercício ao largo da costa Angolana 

Exército - Celebração do Dia da Antiga Aluna e do 96.º Aniversário da Associação das Antigas Alunas 

do Instituto de Odivelas  

Exército - Brigada Mecanizada prepara Exercicio Trident  Juncture 2015  

Exército - Cumprimentos de Despedida do Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

da Madeira 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS VISITA ANGOLA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NOBRE CASA DE CIDADANIA HOMENAGEIA CIDADÃOS 

PELA PRÁTICA DE ATOS NOBRES 

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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