
Noticias    

Diário de Noticias 

- "Caso das Secretas": Todos os arguidos vão a julgamento 

 - “A revolução de abril foi uma revolução inacabada” 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS : Jovens emigrantes lançam petição e exigem debate 

- ASSUNÇÃO ESTEVES : Se capitães de Abril exigem falar "o problema é deles" 

- VASCO LOURENÇO : "Se o problema é dos capitães, não estaremos presentes" 

- José Manuel Pureza - O dê ao quadrado 

- Fernanda Câncio - Estado quase novo 

- CONCERTO : A defesa da liberdade por Sérgio Godinho no São Luiz 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal foi o país da OCDE que mais aumentou impostos sobre o trabalho 

 

Público 

- MEC volta a fechar escolas do 1º ciclo no próximo ano lectivo 

- "O problema é deles", diz Assunção Esteves sobre exigência da Associação 25 de Abril 

- Pedro Sousa Carvalho - Saímos de canadianas e com os finlandeses à perna 

- Douro Azul propõe negócio de mais de 100 milhões para os Estaleiros de Viana 

- Portugal poderá adquirir aviões militares KC-390 fabricados pela Embraer em Évora (*) 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3807476
http://25abril40anos.dn.pt/2014/04/07/a-revolucao-de-abril-foi-uma-revolucao-inacabada/#more-344
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3807482&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3806363&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3806644&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3806879&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3807022&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3807475&seccao=M%FAsica&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3807579
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mec-volta-a-fechar-escolas-do-1%C2%BA-ciclo-no-proximo-ano-lectivo-1631823
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-problema-e-deles-diz-assuncao-esteves-sobre-exigencia-dos-militares-1631772
http://www.publico.pt/economia/noticia/saimos-de-canadianas-e-com-os-finlandeses-a-perna-1631798
http://www.publico.pt/economia/noticia/douro-azul-propoe-negocio-de-mais-de-100-milhoes-para-os-estaleiros-de-viana-1631882
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Número dois da GNR demite-se 

- Capitães vão faltar pelo terceiro ano consecutivo às cerimónias do 25 de Abril 

- Ministros continuam sem chegar a acordo sobre cortes nos ministérios 

- CES. Barómetro mostra erros nas contas de Cavaco e Passos 

- João Pedro Martins - Um Audi e um visto dourado 

 

Expresso 

- Quantos trabalhadores recebem o salário mínimo? Não se sabe ao certo 

- Nicolau Santos - Não, o problema não é "deles", dra. Assunção 

- Tráfico laboral está a aumentar em Portugal 

- Reformados vão marchar em seis cidades contra corte das pensões 

- Pedro Almeida Cabral - O que está errado com as prescrições 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ministros-continuam-sem-chegar-acordo-sobre-cortes-nos-ministerios/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ces-barometro-mostra-erros-nas-contas-cavaco-passos/pag/-1
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http://expresso.sapo.pt/quantos-trabalhadores-recebem-o-salario-minimo-nao-se-sabe-ao-certo=f865074
http://expresso.sapo.pt/nao-o-problema-nao-e-deles-dra-assuncao=f865116
http://expresso.sapo.pt/trafico-laboral-esta-a-aumentar-em-portugal=f865056
http://expresso.sapo.pt/reformados-vao-marchar-em-seis-cidades-contra-corte-das-pensoes=f865027
http://expresso.sapo.pt/o-que-esta-errado-com-as-prescricoes=f865107
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Quase metade do salário dos Portugueses vai para o Estado 

- Impostos rendem quase três vezes mais do que o previsto 

- Impostos tiram subida de ganhos das famílias 

- Reestruturar dívida é "indispensável e urgente", diz Observatório das Crises 

- Ainda faltam fechar 700 milhões em medidas para 2015 

- Portugueses são os mais pessimistas quanto ao futuro financeiro 

- "Não haverá novo aumento de contribuição para a ADSE" 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Coronel Manuel Duran Clemente - DESCOLONIZAÇÃO - A Guiné, o 25 e Abril e o  

reconhecimento da sua independência. (versão inédita e completa) 
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http://economico.sapo.pt/noticias/impostos-rendem-quase-tres-vezes-mais-do-que-o-previsto_189825.html
http://economico.sapo.pt/noticias/impostos-tiram-subida-de-ganhos-das-familias_190241.html
http://economico.sapo.pt/noticias/reestruturar-divida-e-indispensavel-e-urgente-diz-observatorio-das-crises_190970.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ainda-faltam-fechar-700-milhoes-em-medidas-para-2015_191012.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugueses-sao-os-mais-pessimistas-quanto-ao-futuro-financeiro_190987.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nao-havera-novo-aumento-de-contribuicao-para-a-adse_190962.html
http://economico.sapo.pt/noticias/quase-metade-do-salario-dos-portugueses-vai-para-o-estado_191036.html
http://www.aofa.pt/artigos/Duran_Clemente_Descolonizacao_Guine_25_Abril.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - VI FESTIVAL DOS ESTABELECIMENTOS MILITARES DE ENSINO  

Força Aérea - CFMFTA comemora o seu 74º aniversário 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - XVI REUNIÃO DE CHEFES DE ESTADO-MAIOR- 

GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS DA CPLP 

 

 

 

 

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   
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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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0411/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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