
Noticias    

Diário de Noticias 

- Acordo de coligação admite escolha de candidato presidencial antes das legislativas 

- CDS aprova coligação com PSD. Faltou um voto para a unanimidade 

- Ultimato. Depois da greve, a TAP fecha ou despede 30% a 40% dos trabalhadores 

- Juros da dívida de Portugal a cair a dois anos e a subir a cinco e a 10 anos 

- Sampaio da Nóvoa apresenta candidatura à presidência com críticas às políticas do 

Governo 

 

Correio da Manhã 

- Nóvoa diz que não ficará impávido 

- Apelos e alertas não travam greve da TAP 

- Taxa de desemprego da zona euro estabiliza nos 11,3% de fevereiro para março 

- Trabalhadores da TAP acusam Governo de "chantagenzinha" 

- Carlos rodrigues - A memória do Estado 

- Rui Pereira - Guerra das Lajes 

 

Jornal de Noticias 

- Metro de Lisboa tem níveis de ruído que podem afetar a saúde 

- Trabalhadores dos hipermercados em greve no 1.º de Maio 

- Bandeira azul em 299 praias portuguesas 

- Mortes voltam a superar nascimentos 

- Trabalhadores da TAP acusam Governo de fazer "chantagenzinha" 
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Público 

- Minho e Aveiro estão entre as 70 melhores jovens universidades do Mundo 

- Resultados dos alunos são o elo fraco das escolas 

- “O último herdeiro da República dos professores” 

- Deco diz que decisão da TAP de não reembolsar passageiros é ilegal 

- O lince-ibérico viaja agora em cinco selos portugueses 

- Metro de Lisboa com níveis de ruído prejudiciais à saúde 

- Lisboa avança com plano para diminuir ruído mas Portugal continua fora da lei 

- Bases de dados de abusadores de menores não violam direitos humanos, defende ministra 

- Autorizado primeiro "bebé-medicamento" em Portugal 

- Isabel do Carmo - Linhas verdes e linhas vermelhas 

- Vistos gold levam PJ aos ministérios das Finanças, Negócios Estrangeiros e SEF 
 

Ionline 

- O candidato que quer ser um “Presidente de causas” 

- Vistos Gold. Investigação chega ao gabinete de Núncio e ao MNE 

- UGT propõe aos partidos reposição de salários no sector público 

- Inquérito ao BES. Relatório final aprovado 

 

Expresso 

- Direita já admite apoiar candidato a Belém antes das legislativas 

- Portas diz que não faz questão de ter cabeças de lista 

- Bruxelas mais optimista sobre saída de Portugal do défice excessivo  
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Expresso (cont.) 

- Empresa investigada nos vistos gold já tinha sido referenciada no caso Sócrates 

- Ministérios, secretaria de Estado, SEF, empresas e casas alvo de buscas 

- "Vai ser difícil", diz Nóvoa. Mas o PS ajuda 

- Na íntegra. As 416 páginas da versão final do relatório da comissão parlamentar do BES 

 

Diário Económico 

- Investigação já atingiu quatro ministérios de Passos Coelho 

- Linha de crédito para empresas portuguesas em Angola já está operacional 

- Inflação nos 0% após dois meses de "quantitative easing" 

- Saiba quanto custa o atraso no pagamento do IMI 

- Governo mantém privatização da TAP e diz que pilotos estão isolados 

- Relatório final mantém a culpa "provável" de Ricardo Salgado 

- Ministros obrigados a fixar tectos de despesa para toda a legislatura 
 

Noticias ao Minuto 

- Investigação Vistos Gold e reembolso de IVA cruzam-se com Sócrates 

- Iniciativa Duas dezenas de ambulâncias em marcha de protesto em Lisboa 

- Investigação Empresas com trabalhadores sindicalizados têm melhores salários 

- Lisboa Santa Apolónia: A ver partir e chegar comboios desde 1865 

- 1.º Maio Recontratados para as mesmas tarefas, mas a receber menos 

- Análise "Para vingar, Nóvoa tem de começar a fazer campanha já 

- Relatório final E depois do BES, o que se recomenda? 
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 Observador 
- Sampaio da Nóvoa. “Vamos ou não vamos? Vamos sim!” 

- Escutas a ex-ministro motivam buscas a ministérios 

- As 17 principais conclusões do inquérito ao BES 

- O que ficou por apurar? Para onde foi o dinheiro 
 

Sapo.pt 
- Trabalhadores do Arsenal do Alfeite recusam segmentação da empresa 
 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- RECORDATÓRIA: Informamos todas as Sócias e Sócios da AOFA que a partir do dia 1 de 

Junho de 2015 o acesso a todos os benefícios da Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA 

se fará exclusivamente através da apresentação dos Cartões AOFA. Esta regra é aplicável não 

só aos Sócios e Sócias mas igualmente a todos os Familiares, tendo sido já comunicada a 

todos os mais de 230 Parceiros que integram a RNP e que na globalidade disponibilizam mais 

de 1.000 Postos de Atendimento em todo o território nacional. A AOFA apela a todos os 

Sócios e Sócias que eventualmente ainda não tenham efectuado as requisições dos cartões 

(100% gratuitos) para os Familiares que o façam quanto antes, sob pena de a partir de 1 de 

Junho de 2015 não ser possível aos Familiares usufruir dos benefícios inerentes à RNP! Para 

fazerem as requisições dos cartões bastará que acedam ao link incluído nesta mensagem! 
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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 - NRP DRAGÃO DÁ ASSISTÊNCIA AO VELEIRO 3R’S 

Exército - FINAL COORDINATION CONFERENCE DO EXERCÍCIO ORION 15 

Exército - EXERCÍCIO MARTE15 

Exército - CERIMÓNIA DE ENTREGA DO ESTANDARTE NACIONAL  À FND QUE IRÁ APOIAR A  

RECONSTITUIÇÃO DO EXÉRCITO IRAQUIANO  

Força Aérea - C-295M em demonstrações de capacidades na Irlanda 

Força Aérea - Esquadra 751 - "Pumas" resgata dois feridos na mesma tarde 

Força Aérea - Major Pedro Pimentel assume Comando da Estação de Radar N.º2 

 

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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