
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos Coelho: reforma "Defesa 2020" vai mostrar"relevância" das Forças Armadas 

- Só 18 dos 262 comboios previstos circularam até às 8.00 devido à greve da CP 

- Treze distritos de Portugal e ilha da Madeira sob aviso amarelo devido a aguaceiros fortes 

 

Correio da Manhã 

- Sócrates ajuda Grupo Lena a construir cidade na Venezuela 

- Falta de limpeza adoece polícias 

- Costa veta nome de João Proença 

- 15 fotos raras da História 

- Eduardo Dâmaso - Máquinas de extorsão 

- António Marinho e Pinto - Eleições na Madeira 

 

Jornal de Noticias 

- Greve na CP encerra 95% das bilheteiras 

- Portas diz não estar "nem aí" para a corrida a Belém 

- PS leva concessão dos transportes de Lisboa ao Constitucional 

- Inês Cardoso - Sem desculpas 

- Rui Sá - Chapeladas madeirenses 

- José Mendes - "Game changer" 

 

 

 

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

 

 

06-04-2015 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4494764
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http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/maquinas_de_extorsao.html
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http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4494572&opiniao=Jos%E9%20Mendes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- O que a Finlândia vai mudar no ensino é em tudo contrário ao que Portugal fez 

- Queda de preços pressiona relação entre supermercados e fornecedores 

- Grécia garante que vai pagar o que deve ao FMI até 9 de Abril 

- Atrasos da Administração Pública podem obrigá-la a indemnizar particulares 

- Fernando Medina: o rosto da “tranquila renovação geracional” do PS 

 

Ionline 

- Sócrates pode sair no auge da campanha ou só depois das eleições  

- Greve dos jornalistas do JN com 85% de adesão 

- Chineses foram clientes do escritório de Miguel Macedo  

- Presidenciais 2016. Sampaio da Nóvoa avança a seguir ao 25 de Abril 

- Espanha. Quase metade dos desempregados não tem qualquer subsídio do Estado 

- António Ribeiro Ferreira - Portugal é um país de “Gangsters Falhados” 

-  Luís Osório - Jornalistas e políticos 
 

Expresso 

- Embraer quer produzir novos jatos em Évora com fundos comunitários 

- Generalidade dos comboios parados até terça-feira 

- O filho de comunistas que vai mandar na maior Câmara do país 

- Desemprego em Espanha em março teve a maior queda em 13 anos  

- Lufthansa. Autoridades não foram informadas do historial médico de Lubitz 
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Expresso (cont.) 

- Eanes num texto exclusivo para o Expresso. "Eu, que bem conhecia Silva Lopes, que epitáfio 
lhe poderia dedicar, agora que ele partiu?" 

- Portugal tem mais 210 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão desde 2010 
 

Diário Económico 
- "Não estou nem aí", diz Portas sobre corrida a Belém 

- Petróleo sobe com Arábia Saudita e incerteza no Irão 

- PS requer fiscalização da constitucionalidade da concessão dos transportes de Lisboa 

- Visita de Tsipras à Rússia levanta receios na Europa 

- Salários da Função Pública marcam arranque da pré-campanha 

 

Noticias ao Minuto 
- Portugal Há quatro anos a troika aterrava por cá. E na 'mala' trazia isto 

- Autoridade Tributária Dados das empresas podem estar a ser comprometidos 

- Ferramenta Banco de Portugal lança aplicação móvel 

- Governo Empresas que violam regras ambientais têm de se regularizar até 2016 

- Presidenciais Sampaio da Nóvoa começa a ganhar apoio 

- Relatório São 60% os hotéis e restaurantes em alto risco de falência 

- Ministério Divulgação dos subsídios públicos atrasada 

- Fernando Pessoa : 'Sobre Orpheu e o Sensacionismo' é publicado hoje 
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 Observador 
- Euribor negativa. Como lidar com o seu banco? 

- O pós-passismo já está em marcha 

- PS quer salários dos funcionários públicos na net 

- Açores: a revolução veio do céu. Em low cost 

- Tudo sobre o maior festival de comida de rua 

 
Diário de Leiria 
-"Equipa do Exército irá intervencionar perto de 30 Km de vias no Concelho" - "Engenharia  

Militar ajuda Castanheira a melhorar caminhos florestais" 

 

- "Papel das Estruturas Religiosas durante a Guerra Colonial, debatido em Leiria" - "Mais do  

que Padres, Capelães Militares foram Psicólogos" 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-Coronel Brandão Ferreira - O “ACIDENTE” DO A-320 DA GERMANWINGS” 

 

- Operacional - QUANTO GASTAM OS PORTUGUESES COM A DEFESA? 
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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 ) 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS VISITA A CIDADE 
DO LOBITO 

 

 

 

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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