
Noticias    

Diário de Noticias 

- MARIA LUÍS ALBUQUERQUE EM PARIS : "A dívida portuguesa é sustentável", diz ministra 

- REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA : Dois consultores de Cavaco subscrevem manifesto 

- Estaleiros Navais de Viana do Castelo: Ferryboat à venda até 23 de abril sem preço mínimo 

- Falta de protecção do sistema remuneratório: Juízes em audiência com Cavaco Silva 

- Viriato Soromenho Marques - O Esoterista 

 

Correio da Manhã 

- Magistratura abre inquérito a prescrição de contraordenações no caso BCP 

- Parlamento pró-russo da Crimeia declara península independente 

 

Jornal de Noticias 

- Miguel Cadilhe - O Reformador e o conselho dos 70 

- Fernando Santos - Eminências, sanguessugas e dívidas 
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http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3731512&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Cavaco Silva dá luz verde ao corte das pensões acima de mil euros 

- Repôr salários e pensões significaria “reabrir um problema”, diz Passos 

- Jorge Miranda - Em vez da “Contribuição extraordinária de solidariedade” uma  

“Contribuição solidária de mobilidade” 

- Os 300 geossítios mais importantes de Portugal estão reunidos num portal 

 

Ionline 

- Tudo sobre o Manifesto dos 70. Renegociar a dívida total à troika, já 

- A dívida é toda para pagar? Não neste prazo e com estes juros 

- Portugueses exaustos. A maioria quer mudar de emprego 

- PSD contra descida das comissões dos bancos. “Têm custo aceitável” 

- 25 de Abril. Programa oficial deixa aos militares o papel de espectadores 

- Manifestos anti-Passos. Austeridade já inspirou mais de dez desde que a troika chegou a  

Portugal 

- Portugal 2014. PIB em níveis de 2000 e emprego já recuou até 1996 

- Banca. Crédito malparado na habitação atinje novo máximo histórico 

- Eduardo Oliveira Silva - Reestruturação da dívida: uma realidade já em curso 

- O consenso que interessa 
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Expresso 

- Está completamente fora de questão reestruturar a dívida", diz Passos 

- Leia na íntegra o manifesto que pede a reestruturação da dívida 

- Estaleiros de Viana aceleram liquidação 

 

Diario Económico 

- Passos cita Cavaco para criticar manifesto sobre reestruturação 

- Maioria vai chumbar limites às comissões bancárias 

 

Destak 

- Passos diz que subscritores de manifesto são "os mesmos que falavam na espiral recessiva" 

- Lucro dos CTT avança 70,7% em 2013 para 61 ME 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Carta de um militar na efectividade de serviço (Activo) que constitui um clarividente  

testemunho da realidade actual das Forças Armadas 

- Coronel Andrade da Silva - O DEVER 1º E ÚLTIMO (O ALFA E O OMEGA) DO SOLDADO É  

ANTES DE SI, SABER SE A PÁTRIA E O SEU POVO ESTÃO BEM 

- Coronel David Martelo – O Descontentamento dos Militares 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - FUNDO DE PENSÕES DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS (FPMFA)  

Força Aérea - Destacamento da Aeronave F-16 na Base Aérea N.º 4 

 

 

 

 

 

 

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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