
Noticias    

Diário de Noticias 

-DEFESA : Aguiar-Branco rejeita "trapalhada" no hospital das FA 

- JOÃO RENDEIRO – BPP : "Lamento que os investidores tenham perdido dinheiro" 

- AÇORES : Serviços de socorro acionam dispositivos de segurança 

 

Jornal de Noticias 

- FMI sugere a Portugal aumento da flexibilização laboral 

- Daniel Deusdado - O Coelho de Wall Street 

 

Publico 
- Presidente da Assembleia propôs mecenato para pagar comemorações do 25 de Abril 

- Perdão fiscal custou 495 milhões em juros, coimas e custas administrativas 

- FMI pede para Portugal continuar a reduzir o buraco que existe na Segurança Social 

- Miguel Gaspar - Presunção de importância 

- Estudo mostra que boys ajudam a controlar administração pública 

 

Ionline 
- Serviços básicos aumentaram 20% depois da chegada da troika 

- Passos. "Estamos agora a viver mais de acordo com as possibilidades" 

- Portugal. Inflação perto do zero em Janeiro faz tocar alarme da deflação 

- Ana Sá Lopes - Stop the press. Cavaco critica governo 
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Expresso 

- Ricardo Costa - O país hipócrita de João Rendeiro 

- Açores em alerta vermelho 

 

Diário Económico 

- Passos já disse à troika que Portugal quer sair à irlandesa 

 

Noticias MSN 

Militares juntam-se hoje em Lisboa para alertar “surdamente teimosos” sobre cortes no sector 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Serafim Pinheiro – “Quando já não é suficiente exprimir a indignação” 
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https://www.facebook.com/notes/abril-hoje/quando-j%C3%A1-n%C3%A3o-%C3%A9-suficiente-exprimir-a-indigna%C3%A7%C3%A3o/810613992286383
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http://economico.sapo.pt/noticias/passos-ja-disse-a-troika-que-portugal-quer-sair-a-irlandesa_187070.html
http://noticias.pt.msn.com/militares-juntam-se-hoje-em-lisboa-para-alertar-%E2%80%9Csurdamente-teimosos%E2%80%9D-sobre-cortes-no-setor
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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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