
Noticias    

Diário de Noticias 

- BPI afastado da compra do Novo Banco  

- Bruxelas atenta a bancos em Lisboa, Madrid, Roma e Atenas 

- Fornecimento de vacina contra a tuberculose regularizado em junho 

- Apenas um em cada dez comboios circulou no fim de semana da Páscoa 

- Pedro Tadeu - O segredo fiscal não deveria acabar de vez? 

- Viriato Soromenho-Marques - Os donos do jogo 

 

Correio da Manhã 

- Sócrates: milhões da Venezuela investigados 

- Embraer investe em jatos 

- Grécia paga 450 milhões 
 

Jornal de Noticias 

- Bruxelas quer saber se houve ajudas ilegais à banca 

- Paula Ferreira - Valeu a pena o sacrifício? 

- Mariana Mortágua - Repensar as nossas possibilidades 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4496427
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4496179
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4496439
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4495984&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4496114&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4496068&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/milhoes_da_venezuela_investigados.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/embraer_investe_em_jatos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/grecia_paga_450_milhoes.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4496784&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4496124&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4496127&opiniao=Mariana%20Mort%E1gua
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Segurança Social obrigada a reintegrar funcionária enviada para a requalificação 

- FCT eliminou uma parcela prevista do dinheiro dos centros já depois da avaliação 

- Governo agarra-se a parecer da PGR para defender concessões nos transportes 

- “Em Lisboa não recuamos perante as dificuldades”, diz novo presidente da câmara 

- A complicada relação do Google com a Europa 

- Aulas começam com “greve ao serviço da ‘Cambridge’” 

- Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa apanhado nas escutas dos vistos gold 
 

Ionline 

- Sindicato diz que privatização da OGMA prejudicou Força Aérea e critica Paulo Portas 

- Ex-líder do SIS esteve em jantar para captar investidores para os terrenos da Feira Popular 

- Luís Menezes Leitão - O dia do desespero 

 

Expresso 

- BPI afastado da corrida ao Novo Banco 

- Sim, o desemprego está a subir (mesmo que Passos não perceba porquê) 

- Portas promete notícias sobre programa eleitoral do CDS-PP ainda "esta semana" 

- E agora uma notícia com precipitação, nuvens, ventos fortes e agitação marítima. Até 

sábado 

- Medina e os seus compromissos para Lisboa: "Boas contas, mais gente e mais Tejo" 

- "Perante estes factos, como é que o senhor doutor se atreve a dizer que o ensino superior 

tem um grande valor?" 

- ERC chumba exoneração de antigo diretor de informação da RDP  
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ex-lider-sis-esteve-jantar-captar-investidores-os-terrenos-da-feira-popular
http://expresso.sapo.pt/bpi-afastado-da-corrida-ao-novo-banco=f918706
http://expresso.sapo.pt/sim-o-desemprego-esta-a-subir-mesmo-que-passos-nao-perceba-porque=f918642
http://expresso.sapo.pt/portas-promete-noticias-sobre-programa-eleitoral-do-cds-pp-ainda-esta-semana=f918675
http://expresso.sapo.pt/e-agora-uma-noticia-com-precipitacao-nuvens-ventos-fortes-e-agitacao-maritima-ate-sabado=f918635
http://expresso.sapo.pt/e-agora-uma-noticia-com-precipitacao-nuvens-ventos-fortes-e-agitacao-maritima-ate-sabado=f918635
http://expresso.sapo.pt/medina-e-os-seus-compromissos-para-lisboa-boas-contas-mais-gente-e-mais-tejo=f918660
http://expresso.sapo.pt/perante-estes-factos-como-e-que-o-senhor-doutor-se-atreve-a-dizer-que-o-ensino-superior-tem-um-grande-valor=f918608
http://expresso.sapo.pt/perante-estes-factos-como-e-que-o-senhor-doutor-se-atreve-a-dizer-que-o-ensino-superior-tem-um-grande-valor=f918608
http://expresso.sapo.pt/erc-chumba-exoneracao-de-antigo-diretor-de-informacao-da-rdp=f918655
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/seguranca-social-obrigada-a-reintegrar-funcionaria-enviada-para-a-requalificacao-1691556
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/fct-eliminou-uma-parcela-prevista-do-dinheiro-dos-centros-ja-depois-da-avaliacao-1691551
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-agarrase-a-parecer-da-pgr-para-defender-concessoes-nos-transportes-1691549
http://www.publico.pt/local/noticia/em-lisboa-nao-recuamos-perante-as-dificuldades-afirma-o-novo-presidente-da-camara-1691550
http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/a-complicada-relacao-do-google-com-a-europa-1691325
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/aulas-comecam-com-greve-ao-servico-da-cambridge-1691529
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/presidente-do-tribunal-da-relacao-de-lisboa-apanhado-nas-escutas-dos-vistos-gold-1691581
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/sindicato-diz-privatizacao-da-ogma-prejudicou-forca-aerea-critica-paulo-portas
http://www.ionline.pt/iopiniao/dia-desespero
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 
- Portugal já recebeu carta de Bruxelas sobre eventuais ajudas ilegais à banca 

- Investidores já têm de pagar para emprestar dinheiro a Espanha 

- Pacto para a Saúde é desafio para a próxima legislatura 

 

Noticias ao Minuto 
- Valores : Taxas Euribor em mínimos de sempre em todos os prazos 

- Banco de Portugal : Bancos vão ter que reportar 'offshores' ao supervisor 

- Grândola : 40 anos do PREC assinalados com militares e música de José Afonso 

- Tsipras : Há dúvidas sobre austeridade que elevou dívida de 124% para 175% do PIB 

- Ensino : Greve dos professores à prova de inglês começa hoje 

- Madeira : Tribunal Constitucional decide hoje 5 recursos sobre resultados 
 

Observador 
- Tsipras e Putin: UE à beira de um ataque de nervos 

- Quer saber quem é Sampaio Nóvoa? 

- Troika afastou mais os portugueses das urgências hospitalares 
 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/investidores-ja-tem-de-pagar-para-emprestar-dinheiro-a-espanha_215480.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pacto-para-a-saude-e-desafio-para-a-proxima-legislatura_215458.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-ja-recebeu-carta-de-bruxelas-sobre-eventuais-ajudas-ilegais-a-banca_215482.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/371684/taxas-euribor-em-minimos-de-sempre-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/371626/bancos-vao-ter-que-reportar-offshores-ao-supervisor
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/371646/40-anos-do-prec-assinalados-com-militares-e-musica-de-jose-afonso
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/371543/ha-duvidas-sobre-austeridade-que-elevou-divida-de-124-para-175-do-pib
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/371579/greve-dos-professores-a-prova-de-ingles-comeca-hoje
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/371574/tribunal-constitucional-decide-hoje-5-recursos-sobre-resultados
http://observador.pt/2015/04/07/tspiras-e-putin-ue-a-beira-de-um-ataque-de-nervos/
http://observador.pt/2015/04/06/quer-saber-sampaio-novoa/
http://observador.pt/2015/04/06/troika-afastou-os-portugueses-das-urgencias-hospitalares/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 ) 

 

Marinha - PINTURAS DE ANDRÉ GONÇALVES REGRESSAM AO CONVENTO DAS TRINAS DO  
MOCAMBO 

 

 

 

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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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Pinturas-de-Andre-Goncalves-regressam-ao-convento-das-Trinas-do-Mocambo.aspx
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0407/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



