
Noticias    

Diário de Noticias 

-  Salgado deu ordem por escrito para esconder passivo 

- Sampaio da Nóvoa: "Não serei um Presidente passivo" 

- Estações do Metro de Lisboa fechadas e circulação parada 

- Mário Soares - O escândalo da TAP 

- Pedro Tadeu - De qualquer maneira, eles vão dar cabo disto 

- Macário Correia acusado do crime de prevaricação 

 

Correio da Manhã 

- Almeida Henriques - Caçar com gatos 

- Joana Amaral Dias - Os velhacos 

 

Jornal de Noticias 

- Papa Francisco, um "vadio" que quer ser recordado como "um bom tipo" 

- Paula Ferreira - Afinal Podemos 

- Mariana Mortágua - "Está tudo bem. Mas vamos cortar pensões" 

- Miguel Guedes - Abalar para Espanha 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4588918
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4588375&page=-1http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4588375&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4588799&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4588450&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4588461&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4587141
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/almeida_henriques/detalhe/cacar_com_gatos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joana_amaral_dias/detalhe/os_velhacos.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4588249&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4588490&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4588492&opiniao=Mariana%20Mort%E1gua
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4588493&opiniao=Miguel%20Guedes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- TAP planeia cancelar rotas, com consequências para os trabalhadores 

- Merkel e Hollande fazem frente contra revisão dos tratados desejada por Cameron 

- Há artigos científicos que são belas adormecidas e um dia acordam 

- Aumento dos reembolsos trava receita de IRS, há quatro meses em queda 

- Sampaio da Nóvoa promete que não fará da “omissão um estilo" 

- Maioria admite que pequenos partidos fiquem fora dos debates eleitorais 

- José Vítor Malheiros - Maioria qualificada e o risco do centrão eterno 
 

Ionline 

- Regicídio. O dia em que Manuel Buíça iniciou o fim da monarquia 

- Exército Islâmico. O expansionismo jihadista chegou à Arábia Saudita? 

- Sampaio da Nóvoa exigirá referendo para dar mais poder à Europa 

- Maria Luís. A Constituição deve acompanhar evolução da sociedade 

- PCP apresenta “eixos essenciais” do programa eleitoral 
 

Expresso 

- Ex-chefes militares com Sampaio da Nóvoa 

- Ministra não desarma: ''Podemos ter uma situação verdadeiramente trágica'' nas pensões 

- Governo fala, governo cala: Maria Luís admitiu reduzir pensões, Mota Soares diz que não há 
nada 

- Portugal poderá vir a receber mais de 2000 refugiados em 2015 e 2016 

- Os motivos de Eanes para apoiar Nóvoa, que tem "boas qualidades de temperamento" 
 

 

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

 

27-08-2012 

 

26-05-2015 

0-10-2014 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-admite-que-pequenos-partidos-fiquem-fora-dos-debates-eleitorais-1696847
http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-qualificada-e-o-risco-do-centrao-eterno-1696842?frm=opi
http://www.ionline.pt/artigo/393487/regicidio-o-dia-em-que-manuel-buica-iniciou-o-fim-da-monarquia-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/393499/exercito-isl-mico-o-expansionismo-jihadista-chegou-a-arabia-saudita-?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/393475/sampaio-da-novoa-exigira-referendo-para-dar-mais-poder-a-europa?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/393506/maria-luis-a-constituicao-deve-acompanhar-evolucao-da-sociedade-?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/393527/pcp-apresenta-eixos-essenciais-do-programa-eleitoral-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-25-Ex-chefes-militares-com-Sampaio-da-Novoa
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-26-Ministra-nao-desarma-Podemos-ter-uma-situacao-verdadeiramente-tragica-nas-pensoes
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-25-Governo-fala-governo-cala-Maria-Luis-admitiu-reduzir-pensoes-Mota-Soares-diz-que-nao-ha-nada
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-05-26-Portugal-podera-vir-a-receber-mais-de-2000-refugiados-em-2015-e-2016
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-25-Os-motivos-de-Eanes-para-apoiar-Novoa-que-tem-boas-qualidades-de-temperamento
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (cont.) 

- Os cinco compromissos de Sampaio da Nóvoa 

- Varoufakis manifesta-se: Bruxelas tem um remédio fora de prazo, os media criam mitos que 
mancham a Grécia 
 

Diário Económico 

- Euribor negativa já entra no cálculo dos juros dos Certificados 

- PS exige relatório interno do Banco de Portugal sobre falhas no caso BES 

- Negociações entre PSOE e Podemos ameaçam municípios ganhos pelo PP 

- Governo quer "amplo consenso" na Segurança Social 

- Reformados representam quase metade do eleitorado do PSD 
 

Noticias ao Minuto 

- Dados : Taxas Euribor caem a 3, 6 e 12 meses para novos mínimos 

- Mário Soares : Governo e o "crime" da "venda do país a retalho" 

- Análise : Palavras da ministra afetam 41% do eleitorado do PSD 

- Contas : Sabe quanto já encaixou o Estado com cortes nas pensões? 
 

Observador 
- “Novela” grega. Cinco prognósticos sobre o que vem aí 

- Cortes nas pensões: Maria Luís reformula declarações e envolve o PS 
 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-negativa-ja-entra-no-calculo-dos-juros-dos-certificados_219309.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-exige-relatorio-interno-do-banco-de-portugal-sobre-falhas-no-caso-bes_219335.html
http://economico.sapo.pt/noticias/negociacoes-entre-psoe-e-podemos-ameacam-municipios-ganhos-pelo-pp_219366.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-amplo-consenso-na-seguranca-social_219356.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reformados-representam-quase-metade-do-eleitorado-do-psd_219350.html
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-25-Os-cinco-compromissos-de-Sampaio-da-Novoa
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-05-25-Varoufakis-manifesta-se-Bruxelas-tem-um-remedio-fora-de-prazo-os-media-criam-mitos-que-mancham-a-Grecia
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/396151/taxas-euribor-caem-a-3-6-e-12-meses-para-novos-minimos
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/396075/governo-e-o-crime-da-venda-do-pais-a-retalho
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/396076/palavras-da-ministra-afetam-41-do-eleitorado-do-psd
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/396083/sabe-quanto-ja-encaixou-o-estado-com-cortes-nas-pensoes
http://observador.pt/especiais/novela-grega-cinco-prognosticos-sobre-o-que-vem-ai/
http://observador.pt/2015/05/26/cortes-nas-pensoes-maria-luis-reformula-declaracoes-e-envolve-o-ps/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - MERGULHADORES DE COMBATE DAS MARINHAS PORTUGUESA E ESPANHOLA EM  

EXERCÍCIO CONJUNTO NO SPANISH MINEX 2015 

Força Aérea - Militares da Força Nacional Destacada homenageados na Roménia 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mergulhadores-de-combate-das-Marinhas-Portuguesa-e-Espanhola-em-exercicio-conjunto-no-SPANISH-MINEX-2015.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-855-militares-da-forca-nacional-destacada-homenageados-na-romenia
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
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/0526/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



