
Noticias    

Diário de Noticias 

- 70 personalidades assinam manifesto contra "garrote fiscal" 

- ELETRICIDADE E GÁS NATURAL : Parlamento debate redução do IVA 

- Devido ao vento e agitação marítima: Madeira sob aviso laranja e 10 distritos a amarelo 

- "É o capitalismo, estúpido!" 

- Narratretas 

 

Correio da Manhã  

- 197 milhões para o túnel do Marão 

- Sócios sem dinheiro para cumprir acordo : Estaleiros Navais do Mondego cedidos a  

empresa falida 

- Fusões de escolas despediram 15 mil 

- Parlamento: Garantia dada pelo ministro Paulo Macedo : Taxas na Saúde não aumentam 

- Segunda Opinião : A soma dos crimes 

 

Jornal de Noticias 
- Governo cria cadastro geral para todos os funcionários públicos 

- Cientistas afirmam ter encontrado caminho para vacina contra a Sida 

- Seguro acusa Passos de promover um "país da fantasia" 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO134798.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3145727
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3145708&seccao=Madeira&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3145302&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3145024&seccao=Manuel%20Maria%20Carrilho&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/197-milhoes--para-o-tunel-do-marao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/estaleiros-navais-do-mondego-cedidos-a-empresa-falida
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/fusoes-de-escolas-despediram-15-mil
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/taxas-na-saude-nao-aumentam
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/rui-pereira/a-soma-dos-crimes
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO134802.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3144913&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3145083
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Quase 66 mil pessoas perderam o RSI com as novas regras 

- Guardas prisionais anunciam 40 dias de greve a partir de Maio 

- Falta de estratégia leva a "mais austeridade estúpida e menos austeridade inteligente”, diz  

Augusto Mateus 

- Barragens do país chegaram a Abril cheias a 95% 

 

Ionline 

- Governo investe 430 milhões em hospitais para evitar falência de oito unidades 

- Censura chumbada. Governo dramatiza ruptura com o PS 

- Consumo de electricidade volta a subir depois de 26 meses a cair 

- União Europeia quer certificar a escola da vida em 2018 

- Seguro escreve à troika a rejeitar a estratégia do Memorando 

- Secretário-geral da ONU "profundamente preocupado" com situação na península coreana 

- Hungria. Reforma constitucional assina fim da democracia? 

- Rajoy promete um 2014 radioso numa Espanha mergulhada na corrupção e na crise política 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/quase-66-mil-pessoas-perderam-o-rsi-desde-a-entrada-em-vigor-das-novas-regras-1590053
- Guardas prisionais anunciam 40 dias de greve a partir de Maio
http://www.publico.pt/economia/noticia/falta-de-estrategia-leva-a-mais-austeridade-estupida-e-menos-austeridade-inteligente-diz-augusto-mateus-1590065
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/barragens-do-pais-encerraram-marco-cheias-a-95-1589861
http://www.ionline.pt/portugal/reforco-430-milhoes-nos-hospitais-tira-oito-unidades-da-falencia
http://www.ionline.pt/portugal/censura-chumbada-governo-dramatiza-ruptura-ps
http://www.ionline.pt/dinheiro/consumo-electricidade-volta-subir-depois-26-meses-cair
http://www.ionline.pt/mundo/uniao-europeia-quer-certificar-escola-da-vida-2018
http://www.ionline.pt/portugal/seguro-escreve-troika-rejeitar-estrategia-memorando
http://www.ionline.pt/mundo/secretario-geral-da-onu-profundamente-preocupado-situacao-na-peninsula-coreana
http://www.ionline.pt/mundo/hungria-reforma-constitucional-assina-fim-da-democracia
http://www.ionline.pt/dinheiro/rajoy-promete-2014-radioso-numa-espanha-mergulhada-na-corrupcao-na-crise-politica
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Tribunal Constitucional anuncia decisão sexta-feira 

- Rajoy: "Espanhóis verão resultados dos esforços que têm feito" 

 

Expresso 

- ACTUALIDADE : Grécia vai investigar fuga ao fisco denunciada por relatório de jornalistas 

- ACTUALIDADE : Organização de jornalistas revela acesso a milhões de ficheiros que expõem  

o mundo dos 'offshores' 
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http://expresso.sapo.pt/tribunal-constitucional-anuncia-decisao-sexta-feira=f797979
http://expresso.sapo.pt/rajoy-espanhois-verao-resultados-dos-esforcos-que-tem-feito=f797855
http://www.destak.pt/artigo/159435-grecia-vai-investigar-fuga-ao-fisco-denunciada-por-relatorio-de-jornalistas
http://www.destak.pt/artigo/159434-organizacao-de-jornalistas-revela-acesso-a-milhoes-de-ficheiros-que-expoem-o-mundo-dos-offshores
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - North Atlantic Coast Guard Forum realiza reunião em Lisboa  

Marinha - “Como conhecer o céu a olho nu” no Planetário Calouste Gulbenkian 

Exército - DIA DA ARMA DE TRANSMISSÕES E DA ESCOLA PRÁTICA DE TRANSMISSÕES 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - Transferência de Autoridade e Comando entre o 

Agr India e o 2BIPara no Kosovo 

 

 

 

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 

04-04-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/NorthAtlanticCoastGuardForumrealizareuniaoemLisboa.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ComoconheceroceuaolhonunoPlanetario.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DIADAARMADETRANSMISS%C3%95ESEDAESCOLAPR%C3%81TICADETRANSMISS%C3%95ES.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/521
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0404/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts

	- Guardas prisionais anunciam 40 dias de greve a partir de Maio



