
Noticias    

Diário de Noticias 

- CMVM : Carlos Tavares admite prescrição total do caso BCP 

- Estrutura da EDP já quase não tem acionistas portugueses 

- Paulo Pereira de Almeida - "Oásis" de segurança ou mentira do Governo? 

- José Manuel Pureza – Agonias 

- Fernanda Câncio - A balada de Wall Street 

 

Publico 

- Marisa Matias: "A austeridade é o caminho mais rápido para sair do euro" 

- Pedro Sousa Carvalho - BPN, entre as brumas da memória 

- Físico português distinguido com prémio internacional de prestígio 

 

Ionline 

- 70% dos portugueses chumbam governo de Passos Coelho 

- BCE. O desemprego na Europa é o maior medo de Mario Draghi
 
 
Sábado
- Ex-militares esperam há decadas uma condecoração (*) 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3794910&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO334070.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3794964&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3794956&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3794873&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.publico.pt/politica/noticia/marisa-matias-a-austeridade-e-o-caminho-mais-rapido-para-sair-do-euro-1630866
http://www.publico.pt/economia/noticia/bpn-entre-as-brumas-da-memoria-1630898
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/fisico-portugues-distinguido-com-premio-internacional-de-prestigio-1630914
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/70-dos-portugueses-chumbam-governo-passos-coelho/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bce-desemprego-na-europa-maior-medo-mario-draghi/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Houve boinas negras e metralhadoras. Nada que assustasse os mais pequenos 

- Há funcionários públicos que já só recebem 12 salários 

- Henrique Monteiro - As Finanças gozam connosco? Gozam! 

- Daniel Oliveira - Que se lixem as eleições? 

- BCE ajuda na descida dos juros da dívida e do euro 

 

Diário Económico 

- Comissão reclama devolução de 13 milhões da PAC 

- Sandro Mendonça – Folgas Colaterais 

- PSD e CDS-PP recusam diminuir IVA da energia 

 

Destak 

- Urgências duplicaram nos hospitais privados numa década – INE 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-Tenente Paulo Martins (Secretário do Conselho Nacional da AOFA) - Governo quer  

violar princípio da igualdade com a ADM 
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http://economico.sapo.pt/noticias/comissao-reclama-devolucao-de-13-milhoes-da-pac_190518.html
http://economico.sapo.pt/noticias/psd-e-cdspp-recusam-diminuir-iva-da-energia_190451.html
http://expresso.sapo.pt/houve-boinas-negras-e-metralhadoras-nada-que-assustasse-os-mais-pequenos=f863986
http://expresso.sapo.pt/ha-funcionarios-publicos-que-ja-so-recebem-12-salarios=f864000
http://expresso.sapo.pt/as-financas-gozam-connosco-gozam=f863948
http://expresso.sapo.pt/que-se-lixem-as-eleicoes=f863982
http://expresso.sapo.pt/bce-ajuda-na-descida-dos-juros-da-divida-e-do-euro=f864049
Urg%C3%AAncias%20duplicaram%20nos%20hospitais%20privados%20numa%20d%C3%A9cada%20%E2%80%93%20INE
http://www.aofa.pt/artigos/Paulo_Martins_Governo_quer_violar_principio_da_igualdade_com_a_ADM.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO – FINAL DA ROTAÇÃO DO  

CONTINGENTE PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

 

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 

04-04-2014 

 

http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2014-05
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0404/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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