
Noticias    

Diário de Noticias 

- Carlos Costa duvida do défice do governo e do emprego do INE 

- Parlamento irlandês vota a favor do reconhecimento do Estado da Palestina 

 

Correio da Manhã 

- Conheça os aumentos de preços para 2015 

 

Jornal de Noticias 

- Queiroz Pereira diz que Salgado "não lida maravilhosamente com a verdade" 

- David Pontes - Uma bolha de justiça 

 

Público 

- Associações de militares entregam queixa ao provedor de Justiça 

- Sem-abrigo vão processar Estado por atentado aos direitos humanos 

- “Não foi o mercado que falhou, o que falhou foi o sistema político” 

- Estágios do IEFP explicam um terço do crescimento do emprego no sector privado 

 

Ionline 

- Bloco em desagregação. Ontem saíram mais 16 militantes 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4288845&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4289444&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/aumento_medio_de_precos_nao_deve_ser_superior_a_07_em_2015.html
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4288701&dossier=O%20caso%20BES&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4289005&opiniao=David%20Pontes
http://www.publico.pt/politica/noticia/associacoes-de-militares-entregam-queixa-ao-provedor-de-justica-1679011
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/e-se-os-semabrigo-processassem-o-estado-por-atentado-aos-direitos-humanos-1679043?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/nao-foi-o-mercado-que-falhou-quem-falhou-foi-o-sistema-politico-1679044?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/estagios-do-iefp-explicam-um-terco-do-crescimento-do-emprego-no-sector-privado-1678974
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bloco-desagregacao-ontem-sairam-mais-16-militantes/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "Militares projetam mais Portugal além-fronteiras do que Figo e Ronaldo" 

- Num só artigo: todas as explicações e considerações de Salgado no Parlamento 

- Malala falou-nos da maior mensagem do Islão, Satyarthi mostrou-nos a globalização da 

compaixão 

 

Diário Económico 

- Maioria dos portugueses assume que não consegue fazer gastos extra 

- Governo antecipa em um ano a aplicação do ‘bail-in’ em Portugal 

 

Notícias ao Minuto 

- 2015 : Instituições internacionais desconfiam de défice abaixo dos 3% 

- Presidência : Candidatura de Cavaco financiada generosamente por 'universo' BES 

 

Observador 

- BES: Banqueiros debaixo de fogo foram principais financiadores de campanha de Cavaco 

- Juncker já tinha sido identificado como facilitador de acordos com empresas no verão 
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http://economico.sapo.pt/noticias/maioria-dos-portugueses-assume-que-nao-consegue-fazer-gastos-extra_207900.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-antecipa-em-um-ano-a-aplicacao-do-bailin-em-portugal_207904.html
http://expresso.sapo.pt/militares-projetam-mais-portugal-alem-fronteiras-do-que-figo-e-ronaldo=f901774
http://expresso.sapo.pt/num-so-artigo-todas-as-explicacoes-e-consideracoes-de-salgado-no-parlamento=f901794
http://expresso.sapo.pt/malala-falou-nos-da-maior-mensagem-do-islao-satyarthi-mostrou-nos-a-globalizacao-da-compaixao=f902010
http://www.noticiasaominuto.com/economia/319445/instituicoes-internacionais-desconfiam-de-defice-abaixo-dos-3
http://www.noticiasaominuto.com/politica/319200/candidatura-de-cavaco-financiada-generosamente-por-universo-bes
http://observador.pt/2014/12/10/banqueiros-debaixo-de-fogo-financiaram-campanha-de-cavaco/
http://observador.pt/2014/12/10/juncker-ja-tinha-sido-identificado-como-facilitador-de-acordos-com-empresas-no-verao/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Dois Contra-Almirantes, Seis Capitães-de-Mar-e-Guerra e dois Capitães-de 

Fragata, todos eles intervenientes no processo, contam, em detalhe, o que se 

passou efectivamente no dia 25 de Abril com a Fragata Gago Coutinho  

 

- À época, o Imediato e os Oficiais da Fragata NRP Gago Coutinho, explicitam 

detalhadamente a sequência cronológica dos acontecimentos a bordo, no dia 

25 de Abril de 1974 
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http://www.aofa.pt/rimp/Fragata_Gago_Coutinho.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Cronologia_Gago_Coutinho_25ABR74.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas 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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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/1211/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



