
Noticias    

Diário de Noticias 

- CDS em acordo de paz com PSD e guerra às sondagens 

- António Costa diz que "é preciso dizer basta à política do Governo" 

- UE elogia Portugal por mudanças na saúde e pensões e alerta para proteção social 

- Isto é consigo! O que é o Estado? 

- Adriano Moreira - O mundo único 

- Ana Sousa Dias - Tolentino e a liberdade 

 

Correio da Manhã 

- Portos algarvios na rota do haxixe 

- Eduardo Dâmaso - Saúde pública 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Ivo Carvalho - Pela sua saúde 

- João Gonçalves - O caso Costa 
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http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/portos_algarvios_na_rota_do_haxixe.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/2015_04_07_saude_publica.html
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Comissão de Protecção de Dados desconhece motivos e critérios para lista VIP 

- Estado encaixa 1,6 milhões no arranque da taxa sobre os sacos de plástico 

- Nóvoa é “manobra de diversão perigosa” para o PS 

- Tsipras joga a "carta russa" para pressionar nas negociações com a Europa 

- Paulo Ralha - Lista VIP: o dia seguinte 

- Rui Tavares - O estado do desastre 

- Corrida ao Novo Banco já deixou 15 candidatos pelo caminho 

 

Ionline 

- CGD acumulou prejuízos de 1,8 mil milhões em quatro anos 

- Monsanto. A “semente do Diabo” que controla os transgénicos do mundo 

- João Luís Mota Campos - A grande degenerescência 

 

Expresso 

- Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia demite-se 

- Vem aí o 24.º partido. "Pensamos até em ganhar as eleições" 

- TC indefere pedidos de recontagem na Madeira. Maioria do PSD é válida 

- Prognóstico do FMI: os próximos cinco anos vão ser mais desacelerados 

- Bancos tremem se Bruxelas condenar ajudas de Estado 

- Vilamoura vendida por um terço do seu valor 

- Tony Blair. Referendo à UE lançará economia britânica no caos 

- Paula Santos - A propósito do Dia Mundial da Saúde 

- Alexandre Abreu - Esqueçam o Robinson Crusoé 
 
 

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

 

27-08-2012 

 

08-04-2015 

0-10-2014 

 

 

http://www.publico.pt/politica/noticia/comissao-de-proteccao-de-dados-desconhece-motivos-e-criterios-para-lista-vip-1691705
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-encaixa-16-milhoes-no-arranque-da-taxa-sobre-os-sacos-de-plastico-1691667
http://www.publico.pt/politica/noticia/novoa-e-manobra-de-diversao-perigosa-para-o-ps-1691656
http://www.publico.pt/mundo/noticia/visita-de-tsipras-a-moscovo-causa-preocupacao-1691640
http://www.publico.pt/portugal/noticia/lista-vip-o-dia-seguinte-1691590?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-estado-do-desastre-1691674
http://www.publico.pt/economia/noticia/corrida-ao-novo-banco-reduzida-de-17-a-cinco-interessados-1691675?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/cgd-acumulou-prejuizos-18-mil-milhoes-quatro-anos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/monsanto-semente-diabo-controla-os-transgenicos-mundo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/grande-degenerescencia/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/presidente-da-fundacao-para-a-ciencia-e-tecnologia-demite-se=f918805
http://expresso.sapo.pt/vem-ai-o-24-partido-pensamos-ate-em-ganhar-as-eleicoes=f918809
http://expresso.sapo.pt/tc-indefere-pedidos-de-recontagem-na-madeira-maioria-do-psd-e-valida=f918765
http://expresso.sapo.pt/prognostico-do-fmi-os-proximos-cinco-anos-vao-ser-mais-desacelerados=f918826
http://leitor.expresso.pt/#library/expressodiario/07-04-2015/caderno-1/temas-principais/bancos-tremem-se-bruxelas-condenar-ajudas-de-estado
http://expresso.sapo.pt/vilamoura-vendida-por-um-terco-do-seu-valor=f918747
http://expresso.sapo.pt/tony-blair-referendo-a-ue-lancara-economia-britanica-no-caos=f918724
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Diário Económico 
- Grécia volta aos mercados com custos inalterados 

- Protecção de dados responsabiliza Fisco pela lista VIP 

- FMI admite “flexibilidade” nas negociações com Atenas 

- PSP exige que ministra pague compensação por profissão de risco 

 

Noticias ao Minuto 
- Defesa : Pina Monteiro ouvido na AR sobre compra do navio Siroco 

- Saúde : Arnaut apela a Cavaco para travar "colapso" na Saúde 

- Negociações : Privatização da TAP avança para as reuniões formais 

- Negócios : Ex-chefe de Passos adjudica contratos a empresas próximas 

 

Observador 
- Tsipras: “Estamos aqui para renovar os laços” com a Rússia 

- Taxas negativas. Porquê emprestar a um país e perder dinheiro? 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Nacional de Sargentos 

(ANS), a Associação de Praças (AP), o Clube de Sargentos da Armada (CSA) e o Clube de 

Praças da Armada (CPA) organizam o Almoço Comemorativo do 41º Aniversário do 25 de 

Abril, que decorrerá a 26 de Abril! Este almoço, como vem sendo tradição, reunirá os 

Militares, os seus Familiares e Amigos! Durante os próximos 15 dias poderá fazer a sua 

reserva de lugares! Contamos com TODOS os Oficiais e seus Familiares e Amigos para 

estarem presentes! 
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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 ) 

 

Marinha - MARINHA PARTICIPA NA NAUTICAMPO 

Força Aérea - Força Aérea dá asas na Qualifica 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRANSFERÊNCIA DE AUTORIDADE DE  

COMANDO 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 
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