
Noticias    

Diário de Noticias 

- 675 euros é pouco para quem o ganha mas já tem cortes 

- Cancro e coração causam mais de metade das mortes 

- Sindicatos e Governo negoceiam concursos de professores 

- Enviar correspondência é mais caro a partir de hoje 

- Presidência da República e parlamento "escondem" compras 

 

Correio da Manhã 

- Marcelo Rebelo de Sousa: "No caso BPN, se não foi acidente nem crime, foi um  

extraterrestre" 

- Detetados novos sinais "compatíveis" com caixas negras 

 

Público 

- A única agência de rating que protege o país numa saída limpa defende programa cautelar 

- Passos Coelho e patrões disponíveis para discutir aumento do salário mínimo 

- PCP reivindica batalha pelo aumento do salário mínimo 

- E se o sobreiro ajudasse a tratar as feridas ao matar bactérias? 

- “Esta União Europeia é irreformável” 

- Preços dos correios aumentam em média 2,6% 

- Sócrates ataca Durão Barroso sobre BPN 
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Ionline 

- UGT confiante em acordo com Passos Coelho para aumento do salário mínimo 

- Nuno Melo. “Portugal está melhor que em 2011. É um dado objectivo, inquestionável e  

indesmentível” 

- Despedimento colectivo. RTP decide até Maio se vai avançar 

- Jerónimo diz que a educaçao voltou "aostempos do fascismo" 

- CGD. Ministra foge a pergunta sobre nomeação de Franciso Bandeira 

- Ana Sá Lopes - Três anos de troika e produção de culpa 

- Tomás Vasques - Uma sociedade democrática, precisa-se! 

 

Expresso 

- Óbito: Militar de Abril Guilherme Conceição e Silva morreu hoje 

- Daniel Oliveira- Pobres, desempregados e virtuosos 

 

Destak 

- O que há por baixo de Lisboa? 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Serafim Pinheiro - Três Pensamentos para Recados de Abril 

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

violar princípio da igualdade com a ADM 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Aeródromo de Manobra Nº1 assinala 49º aniversário 

Força Aérea - Missão P-3C Cup+ com militares femininas em comando 

Força Aérea - Vigilância marítima com aeronaves não-tripuladas 

EMGFA - KOSOVO – FINAL DA ROTAÇÃO DO CONTINGENTE PORTUGUÊS 

EMGFA - FORÇAS ARMADAS PARTICIPAM NAS COMEMORAÇÕES DOS QUARENTA ANOS DO  

25 DE ABRIL DE 1974 

 

 

 

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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