
Noticias    

Diário de Noticias 

- TAP quis dar mais ajudas de custo e horas extra. Pilotos rejeitaram 

- Passos Coelho prefere Rui Rio a Marcelo como candidato a Belém 

- Nuno Saraiva - Pela democracia 

- Greve dos trabalhadores dos Transportes do Porto com adesão total 

 

Correio da Manhã 

- Eduardo Dâmaso - Os elogios a Loureiro 

- José Rodrigues - Machadada final 

- António Marinho e Pinto – Vilanagem 

- Rui Hortelão - Só falta o lápis azul... 

 

Jornal de Noticias 

- Varoufakis diz que Grécia e credores têm visão diferente das reformas 

- Carvalho da Silva - Eleições, inibições e riscos 

- José Manuel Diogo - O poder das ideias 
 

Público 

- Sampaio da Nóvoa: “O meu ponto de partida é o da crítica das políticas de austeridade” 

-  “Governo está mais interessado no dinheiro do que na segurança do doente” 

- Em dez anos, cobrança coerciva rendeu 635 milhões ao fundo que premeia funcionários do 
fisco 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/antonio-sampaio-da-novoa-o-meu-ponto-de-partida-e-o-da-critica-das-politicas-de-austeridade-1695079?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-esta-mais-interessado-no-dinheiro-do-que-na-seguranca-do-doente-1694974?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/em-dez-anos-cobranca-coerciva-rendeu-635-milhoes-ao-fundo-que-premeia-funcionarios-do-fisco-1695145?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Proposta de Costa é “uma viragem do PS a caminho do centrão político” 

- Helena Roseta - A quadratura do círculo 

 

Ionline 

- BE. Manifesto contra PSD/CDS e PS: “É a única forma de proteger o país" 

- Cinema. Bilhetes a 2,5 euros a partir de segunda 

- Acordo Ortográfico. Adiamento devido a resistência dos países por acharem que era 

“imposição do Brasil" 

- TAP. Cancelados 84 de 281 voos programados até às 18h00  

- Venda da TAP. Mitos, argumentos e ameaças de um dossiê cada vez mais polémico  

- Os 13 piores erros de quem tem alergias 
 

Expresso 

- PSD devia pedir desculpa aos portugueses, diz Catroga  

- Deslizamento de terras e pequenas inundações em São Miguel  

- UE quer distribuir 20 mil refugiados por cada Estado-membro  

- Último dia de greve. Guerra de números entre a TAP e o sindicato  

- Greve na STCP com adesão total, diz o sindidato  

- Expansão das eólicas atrai 900 milhões de euros  
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Diário Económico 

- Cavaco "fala muito e depois chega às eleições sem poder nenhum" 

- Fisco suspende reembolso do IVA a quem falha pagamentos por conta 

- Venda da Herdade da Comporta arranca na próxima semana 

 

Noticias ao Minuto 

- Dados Pilotos causaram prejuízo de 28 milhões a agência de viagens 

- Procedimentos Tem um diferendo com as Finanças? Aprenda a agir 

- Greve STCP lamenta incumprimento dos serviços mínimos 

- INE Produção na construção atenua queda ao recuar 0,9% em março 

- Reitores "Crise mostrou que formação universitária nacional é muito boa" 

- João Proença Greve da TAP? "Foi quase ridícula" 

- INE Exportações aumentaram e importações cairam até março 

- Modelo Portugueses são dos que mais pagam saúde do próprio bolso 

- Pré-escolar Projeto contra desigualdades sociais vai ter apoio internacional 

- Penhoras Sistema fiscal duplica penhoras e está... mais desumano 

- Privatização Pais do Amaral pode não concretizar oferta pela TAP 

- Sindicato Greve dos trabalhadores da STCP com adesão de 100% 
 

Observador 
- Bolsa é alternativa à privatização da TAP? “Podem esquecer”, dizem os analistas 

- Fisco pagou 635 milhões em bónus aos funcionários 

- Sindicato dos pilotos contraria números da TAP 

- "Não desistas", pede a Universidade da Beira Interior 
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http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-fala-muito-e-depois-chega-as-eleicoes-sem-poder-nenhum_218088.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fisco-suspende-reembolso-do-iva-a-quem-falha-pagamentos-por-conta_218040.html
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/388340/greve-da-tap-foi-quase-ridicula
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 Sapo.pt 
- Posto do Comando do MFA, na Pontinha, proposto para monumento nacional 

 

RTP.pt 
- Vasco Lourenço exorta Costa a acabar com ligações PS à corrupção (entrevista) 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.sapo.pt/noticias/posto-do-comando-do-mfa-na-pontinha-proposto-_554cca686e602822459782c1
http://www.rtp.pt/noticias/index.php?article=826508&tm=9&layout=123&visual=61
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas (cont.) 

( 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 
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