
Noticias    

Diário de Noticias 

- Finanças vão voltar a rever valor dos prédios e casas 

 

Correio da Manhã 

- Plataforma continental tem potencial económico 

- António Marinho e Pinto – Crápulas 

- José Rodrigues - ‘Lebres’ e ‘tartarugas’ 

 

Jornal de Noticias 

- Primo de Freitas do Amaral é candidato à presidência 

- "Portugueses vão reconhecer mérito do trabalho feito" pelo Governo 

- Inês Cardoso - Um pouco de rua no poder 

- José Mendes - Legislativas ou presidenciais? 

- José Manuel Diogo - A nova era Digital 

- Carvalho da Silva - Que nem pirata 

 

Público 

- Novo estatuto só permite reforma dos militares aos 60 anos 

-  “A troika deixou que a austeridade na Irlanda fosse mais gradual” 

- Para a PIDE o regime não caía, apenas mudava de mãos 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4507707
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/grande_potencial_para_a_economia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/marinho_pinto/detalhe/crapulas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/lebres_e_tartarugas.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4507918
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4507565&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4507257&opiniao=In%EAs%20Cardoso
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4507256&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4507037&opiniao=Jos%E9%20Manuel%20Diogo
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4506223&opiniao=Carvalho%20da%20Silva
http://www.publico.pt/portugal/noticia/novo-estatuto-so-permite-reforma-dos-militares-aos-60-anos-1692199
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-troika-deixou-que-a-austeridade-na-irlanda-fosse-mais-gradual-1692176?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/mesmo-depois-do-25-de-abril-a-guerra-colonial-continuou-a-matar-1692115?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Luís Osório - António Costa terá de apoiar Sampaio da Nóvoa 

- Ascenso Simões - Salgalhada fiscal 

 

Expresso 

- Estados Unidos e Cuba. "A guerra fria acabou", diz Obama 

- Diogo Agostinho - Armadilha da ruptura geracional 

 

Diário Económico 
- Inflação inverte tendência e sobe 0,3% em Março 

- Martifer vai vender 55% do negócio área solar para reduzir dívida 

- Sondagem dá empate técnico entre quatro partidos espanhóis 

- Maioria chumba regresso da cláusula de salvaguarda 
 
 

Noticias ao Minuto 

- DECO : Pais 'falidos' por acolherem filhos sem emprego 

- Medida : É assim que Passos quer fazer descer TSU para empresas 
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http://economico.sapo.pt/noticias/martifer-vai-vender-55-do-negocio-area-solar-para-reduzir-divida_215853.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sondagem-da-empate-tecnico-entre-quatro-partidos-espanhois_215893.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maioria-chumba-regresso-da-clausula-de-salvaguarda_215871.html
http://www.ionline.pt/iopiniao/antonio-costa-tera-apoiar-sampaio-da-novoa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/salgalhada-fiscal/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/estados-unidos-e-cuba-a-guerra-fria-acabou-diz-obama=f919530
http://expresso.sapo.pt/armadilha-da-ruptura-geracional=f919259
http://economico.sapo.pt/noticias/inflacao-inverte-tendencia-e-sobe-03-em-marco_215903.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/374477/pais-falidos-por-acolherem-filhos-sem-emprego
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/374473/e-assim-que-passos-quer-fazer-descer-tsu-para-empresas
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 
- Ilhas Selvagens. Espanha recua e permite expansão do mar português 

 

Jornal de Negócios 
- Martifer agrava prejuízos e negoceia reestruturação de dívida com a banca 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – Comunicado Oficial – “A MANIPULAÇÃO PURA E DURA VISANDO COLOCAR A  

OPINIÃO PÚBLICA CONTRA OS MILITARES” 
 

- Capitão-de-Fragata Fuzileiro Neto Simões - "As Forças Armadas são uma instituição  

estruturante do Estado" 
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http://observador.pt/2015/04/12/ilhas-selvagens-espanha-recua-permite-expansao-do-mar-portugues/
http://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/martifer_agrava_prejuizos_e_negoceia_reestruturacao_de_divida_com_a_banca.html
http://www.aofa.pt/rimp/158_3_Noticia_CManha_Situacao_Reforma_militares_FINAL.pdf
http://www.publico.pt/portugal/noticia/as-forcas-armadas-sao-uma-instituicao-estruturante-do-estado-1692083?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA), a Associação Nacional de Sargentos 

(ANS), a Associação de Praças (AP), o Clube de Sargentos da Armada (CSA) e o Clube de 

Praças da Armada (CPA) organizam o Almoço Comemorativo do 41º Aniversário do 25 de 

Abril, que decorrerá a 26 de Abril! Este almoço, como vem sendo tradição, reunirá os 

Militares, os seus Familiares e Amigos! Durante os próximos 15 dias poderá fazer a sua 

reserva de lugares! Contamos com TODOS os Oficiais e seus Familiares e Amigos para 

estarem presentes! 
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http://goo.gl/forms/yrrzi0KeOg
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

 

Marinha - MARINHA PARTICIPA NUM DOS MAIORES EXERCÍCIOS DA NATO – JOINT WARRIOR 2015 

Marinha - OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À EMBARCAÇÃO DE RECREIO RESSACA V 

Exército - RECCE COY/FND/AM 2015 CHEGA À LITUÂNIA  

Exército - TOMADA DE POSSE DO DIRETOR DO CENTRO DE SAÚDE MILITAR DE COIMBRA (HMR 2) 

Força Aérea - Força Aérea "voa" para 28 mil pessoas na Qualifica 

Força Aérea - AM1 comemora 50.º aniversário 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS REALIZA EXERCÍCIO NO 

GOLFO DA GUINÉ 

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://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-participa-num-dos-maiores-exercicios-da-NATO-JOINT-WARRIOR-2015.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-de-assistencia-a-embarcacao-de-recreio-RESSACA-V.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/RECCECOYFNDAM2015CHEGA%C3%80LITU%C3%82NIA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDODIRETORDOCENTRODESA%C3%9ADEMILITARDECOIMBRA(HMR2).aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-809-forca-aerea-quot-voa-quot-para-28-mil-pessoas-na-qualifica
http://www.emfa.pt/www/noticia-808-am1-comemora-50-aniversario
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/807
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/0413/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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