
Noticias    

Diário de Noticias 

- INE esclarece Passos e Marco António Costa: "Estatísticas são credíveis e fiáveis" 

- Presidenciais. Paulo Morais é candidato e Carvalho da Silva já prepara candidatura 

- António Costa ataca Cavaco e Passos Coelho 

 

Correio da Manhã 

- Justiça investiga lista VIP do Fisco 

- Carlos Rodrigues - Proíbam-se os resultados 
 

Jornal de Noticias 

- Paulo Morais candidata-se à Presidência da República para combater a corrupção 

- Rafael Barbosa - Truques e aldrabices 

 

Público 

- Exportações voltam a subir em Fevereiro 

- Paulo Guinote - O ministro implodido 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4500899&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4501000
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4500925&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/justica_investiga_lista_vip_do_fisco.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/proibam_se_os_resultados.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4501123&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4500380&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.publico.pt/economia/noticia/exportacoes-voltam-a-subir-em-fevereiro-1691829
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-ministro-implodido-1691724
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Caso vistos gold. Saiba como os concursos para a administração pública são manipulados 

- TAP. Greve volta a ser discutida pelos pilotos 

- Trabalhadores da Carris voltam a estar em greve no dia 22 

- Comercializadores de electricidade e gás têm 90 dias para ter ficha padrão 

- Luís Rosa - Vistos gold. Um tiro no coração 

- David Marçal - Uma classe fora de serviço 
 

Expresso 

- Presidenciais. Como ganhar à primeira volta 

- Siroco. €22 mil por dia a navegar 

- Peneda Gerês é um dos mais belos parques naturais para o "The Guardian" 

 

Diário Económico 
- Portugal com juros negativos pela primeira vez na dívida a dois anos 

- Costa avisa que próximo Governo não pode depender da vontade do Presidente da 

República 

- Cinco países apoiam novo gasoduto russo 

- Pilotos voltam a ameaçar com greve antes da privatização 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-com-juros-negativos-pela-primeira-vez-na-divida-a-dois-anos_215670.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-avisa-que-proximo-governo-nao-pode-depender-da-vontade-do-presidente-da-republica_215674.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-avisa-que-proximo-governo-nao-pode-depender-da-vontade-do-presidente-da-republica_215674.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cinco-paises-apoiam-novo-gasoduto-russo_215645.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pilotos-voltam-a-ameacar-com-greve-antes-da-privatizacao_215667.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/caso-vistos-gold-saiba-os-concursos-administracao-publica-sao-manipulados/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/tap-greve-volta-ser-discutida-pelos-pilotos/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/trabalhadores-da-carris-voltam-estar-greve-no-dia-22/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/comercializadores-electricidade-gas-tem-90-dias-ter-ficha-padrao
http://www.ionline.pt/iopiniao/vistos-gold-tiro-no-coracao/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/uma-classe-fora-servico/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/presidenciais-como-ganhar-a-primeira-volta=f919098
http://expresso.sapo.pt/siroco-836422-mil-por-dia-a-navegar=f918958
http://expresso.sapo.pt/peneda-geres-e-um-dos-mais-belos-parques-naturais-para-o-the-guardian=f918836
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Administração Pública : Tráfico de influências por SMS entre altos quadros do Estado 

- INE : Exportações sobem 2,1% e importações caem 3,5% 

- Maio : Três dias de Festa do Cinema com bilhetes a 2,5 euros 

- Educação : Câmaras vão mesmo ter de pagar IVA das refeições escolares 

 
Observador 
- Ultimato: Europa dá seis dias à Grécia para apresentar reformas 

- Tsipras: Se não houver acordo é pior para a UE 

- Presidente não recebe lesados do papel comercial 

- Governo remete alterações da política salarial na TAP para acionistas privados 

 

Sapo.pt 
- Todos os custos para compra e operação do navio Siroco estão "acomodados" - CEMGFA 

- Chefes militares dizem que navio logístico é "lacuna crítica" e que Siroco custa 22 mil  

euros/dia 

- Marinha desconhece proveniência de 30 milhões de euros para comprar navio Siroco 
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http://www.noticiasaominuto.pt/pais/372787/trafico-de-influencias-por-sms-entre-altos-quadros-do-estado
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/372848/exportacoes-sobem-2-1-e-importacoes-caem-3-5
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/372886/tres-dias-de-festa-do-cinema-com-bilhetes-a-2-5-euros
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/372777/camaras-vao-mesmo-ter-de-pagar-iva-das-refeicoes-escolares
http://observador.pt/2015/04/09/ultimato-europa-da-seis-dias-a-grecia-para-apresentar-reformas/
http://observador.pt/2015/04/09/tsipras-se-nao-houver-acordo-e-pior-para-a-ue/
http://observador.pt/2015/04/09/presidente-nao-recebe-lesados-do-papel-comercial/
http://observador.pt/2015/04/08/governo-remete-alteracoes-da-politica-salarial-na-tap-para-acionistas-privados/
http://www.sapo.pt/noticias/todos-os-custos-para-compra-e-operacao-do_552522db1928c8180a883b9c
http://www.sapo.pt/noticias/chefes-militares-dizem-que-navio-logistico-e-_55252adc65ceb42d0a02f4f8
http://www.sapo.pt/noticias/marinha-desconhece-proveniencia-de-30-milhoes_5525455c1928c8180a886f8c
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-Coronel Ley Garcia – “Dia do Combatente” 

 

- 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! 

 

 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.aofa.pt/rimp/DL_Ley_Garcia.pdf
http://goo.gl/forms/yrrzi0KeOg
http://goo.gl/forms/yrrzi0KeOg
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 ) 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

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 

09-04-2015 

 

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/0409/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


