
Noticias    

Diário de Noticias 

- FMI admite que a Grécia saia do euro. Atenas acredita em acordo até domingo 

- Parlamento recusa licenciados de Bolonha 

- Perito do PS que foi assessor de Sócrates investigado na Operação Marquês 

- Ferreira Leite critica ministra das Finanças pelo corte anunciado nas pensões 

 

Correio da Manhã 

- Passos mantém Carlos Costa 

- Propinas congeladas no ensino superior 
 

Jornal de Noticias 

- INE reviu em alta crescimento da economia para 1,5% 

- Estado entrega Pavilhão de Portugal à Universidade de Lisboa 

 

Público 

- Sócrates volta a ser interrogado após defesa ter provas de movimentos bancários 

- Coligação PSD/CDS antecipa linhas do programa para marcar convenção do PS 

- Lista VIP: cinco meses, 228 alertas, quatro nomes e cinco protagonistas 

- Propinas congeladas em dois terços das instituições de ensino superior 

- FMI endurece discurso sobre a Grécia dizendo que saída do euro é possível 

- Recondução de Carlos Costa no Banco de Portugal provoca ruptura com PS 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4594788
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4595656
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4595745
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4595176
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=4595690
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/aviso_por_telefone_incomoda_o_ps.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/propinas_congeladas_no_ensino_superior.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4595795
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/socrates-voltara-a-interrogatorio-apos-defesa-ter-provas-de-movimentos-bancarios-1697232
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-psdcds-antecipa-linhas-do-programa-para-marcar-convencao-do-ps-1697223
http://www.publico.pt/economia/noticia/cinco-meses-228-alertas-quatro-nomes-e-os-cinco-protagonistas-da-lista-vip-1697238
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/propinas-congeladas-em-dois-tercos-das-instituicoes-de-ensino-superior-1697227
http://www.publico.pt/mundo/noticia/fmi-endurece-discurso-sobre-a-grecia-dizendo-que-saida-do-euro-e-possivel-1697225
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-propoe-reconducao-de-carlos-costa-no-banco-de-portugal-1697172
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Aprovado crime de enriquecimento injustificado 

- José Manuel Silva - É assim que querem manter os médicos no SNS? 

- David Pontes - O vento de Espanha 

- Francisco Seixas da Costa - Falar claro 

 

Ionline 

- TAP. Germán Efromovich em desvantagem? 

- Legislativas. Há 410 candidatos pelo Livre/Tempo de Avançar  

- Os rostos mais conhecidos entre os candidatos às primárias do Livre/Tempo de Avançar 

 

Expresso 

- Passos apresenta em Bruxelas propostas de reforma da zona euro  

- Perguntas e respostas sobre o anexo misterioso (e um vídeo explicativo)  

- Mal-estar no PS: Centeno citado em estudo que defende corte de pensões  

- Lagarde admite saída da Grécia do euro. "Não seria um passeio, mas também não seria o 

fim"  

- Plano Juncker terá de provar que não vai “roubar” dinheiro à ciência e inovação  

- Presidente do sindicato que marcou greve na TAP demite-se  
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http://expresso.sapo.pt/economia/2015-05-28-Presidente-do-sindicato-que-marcou-greve-na-TAP-demite-se
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4596136&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4595268&opiniao=Jos%E9%20Manuel%20Silva
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Diário Económico 

- Consumo das famílias puxa pela economia portuguesa 

- Anexo SS é "perseguição para obtenção de receita", diz Ferreira Leite 

- Maria Luís diz que isenções fiscais são irrelevantes para quem comprar Novo Banco 

- Carlos Costa reconduzido vai mudar administração do Banco de Portugal 
 

Noticias ao Minuto 

- Abril Índice de Produção Industrial com queda homóloga de 0,5%  

- Militares Estatuto das Forças Armadas publicado em Diário da República 

- Tribunal Rejeitada 3.ª providência cautelar contra subconcessão da STCP 

- Presidência 10 Junho: Comemorações oficiais arrancam dia 9 em Lamego 

- Taxas Euribor mantêm-se a 6 meses e sobem a 3, 9 e 12 meses 

- Oeiras Metro de superfície cumpre última viagem, depois de 11 anos 

- SPMS Ministério da Saúde contrata empresas com dias de existência 

- Diário da República Fusão entre Estradas Portugal e Refer em vigor na segunda-feira 

- Energia Portugueses já 'deram' mais de 10 mil milhões às renováveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

29-05-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/consumo-das-familias-puxa-pela-economia-portuguesa_219719.html
http://economico.sapo.pt/noticias/anexo-ss-e-perseguicao-para-obtencao-de-receita-diz-ferreira-leite_219724.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maria-luis-diz-que-isencoes-fiscais-sao-irrelevantes-para-quem-comprar-novo-banco_219728.html
http://economico.sapo.pt/noticias/carlos-costa-reconduzido-vai-mudar-administracao-do-banco-de-portugal_219678.html
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http://www.noticiasaominuto.pt/pais/398010/estatuto-das-forcas-armadas-publicado-em-diario-da-republica
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http://www.noticiasaominuto.pt/pais/397992/10-junho-comemoracoes-oficiais-arrancam-dia-9-em-lamego
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/397966/euribor-mantem-se-a-6-meses-e-sobem-a-3-9-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/397967/metro-de-superficie-cumpre-ultima-viagem-depois-de-11-anos
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/397902/ministerio-da-saude-contrata-empresas-com-dias-de-existencia
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/397958/fusao-entre-estradas-portugal-e-refer-em-vigor-na-segunda-feira
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/397936/portugueses-ja-deram-mais-de-10-mil-milhoes-as-renovaveis
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Observador 
- Exportações sustentam crescimento no 1º trimestre 

- Afinal, quem tem de entregar o anexo SS? 

- BdP. António Costa muito desagradado com recondução 

- Sugestões para um fim de semana em cheio 

- A primeira viagem do elétrico de cortiça do Chiado 

- Ministra e polícias mais próximos de acordo 

- "A Segurança Social está absolutamente selvática" 

- Energia. Apoio do Estado foi só 16% do prometido 

- Volta ao mundo em 10 fotografias 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- O NOVO EMFAR hoje, dia 29 de Maio de 2015, publicado em DR 
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http://observador.pt/2015/05/29/exportacoes-sustentaram-o-crescimento-de-15-no-primeiro-trimestre-de-2015/
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http://observador.pt/2015/05/28/manuela-ferreira-leite-a-seguranca-social-esta-absolutamente-selvatica/
http://observador.pt/2015/05/28/apoios-do-estado-a-clientes-vulneraveis-de-energia-foram-um-sexto-dos-anunciados/
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http://www.aofa.pt/rimp/DL_90_2015_EMFAR.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - ENCALHE DO VELEIRO FRI FURCH III NA PRAIA DE SÃO JACINTO 

 

 

 

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/Encalhe-do-veleiro-FRI-FURCH-III-na-praia-de-Sao-Jacinto.aspx
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/0529/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



