
Noticias    

Diário de Noticias 

- Universidade de Lisboa abre guerra ao plágio académico 

- "Os portugueses já são um pouco como os alemães" 

- Deputado do PS manifesta "enorme entusiasmo" pela ascensão internacional da China 

- Carrilho: "António Costa devia propor a expulsão de Sócrates do partido" 

- Mário Soares - E agora, que futuro? 

- Viriato Soromenho Marques - Até onde queremos saber? 

 

Correio da Manhã 

- Costa quer foco nas legislativas 

- Armando Esteves Pereira - O milagre dos juros 

- Fernanda Cachão - História da Carochinha 

- Joana Amaral Dias - Guerra Civil 

 

Jornal de Noticias 

- Combustíveis "low cost" quase ao preço dos "normais" 

- Destruição de património pelo Estado Islâmico é "loucura" 

- Governo espera assinar concessão da Metro do Porto este mês 

- Estado islâmico perdeu 25% a 30% do território que controlova no Iraque 

- Sebastião Feyo de Azevedo - Quatro anos de troika, um país adiado 

- Mariana Mortágua - A máquina de usar pessoas 
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Público 

- Proibição de qualquer tipo de álcool a menores vai avançar 

- Estado gastou 4400 milhões em subvenções públicas num ano 

- Comissões de protecção de crianças exigem reposição de técnicos 

- Finanças detectam 22,2 milhões pagos indevidamente a trabalhadores do Estado 

- Portugal entre os quatro países com mais desemprego jovem na OCDE 

- Grécia: quando se aproxima o prazo para um acordo, aumentam os rumores 

- José Vítor Malheiros - Os cidadãos à procura da política 
 

Ionline 

- Taxas Euribor descem para novos mínimos a três, seis, nove e 12 meses 

- Pires de Lima esta terça-feira em Sevilha para promover exportações e investimento 

- Semana i. Os segredos da Presidência da República 

- Farmácias. PJ detém mais quatro pessoas por falsificação de receitas  

- Ministro da Saúde admite incluir vacina Prevenar no Plano Nacional de Vacinação 

- António Cluny - Discursos de rigor 
 

Expresso 

- Associações de Militares prometem luta ao novo estatuto 

- Carrilho. "António Costa devia propor expulsão de Sócrates do PS" 

- Juros negativos vão ter impacto nos certificados de aforro 

- Sarmento. Se a direita não apresentar candidato presidencial único perde eleição  

- A TSU, novamente. "O Governo vai repor em 2015 o que o povo derrotou em 2012" 

- Tecnoforma. Três anos depois, plano de insolvência da ex-empresa de Passos é aprovado  
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Diário Económico 
- Pires de Lima: Troika agravou custo social do ajustamento 

- Fundo neozelandês processa Banco de Portugal por causa do Oak Finance/BES 

- Saiba como poupar nos combustíveis 

- Taxa Social Única: à terceira é de vez? 

- Portugal regista terceira maior queda na produção industrial 

- Taxa de poupança das famílias aumenta para 13% 

- Bancos portugueses aumentam recurso ao BCE 

 

Noticias ao Minuto 

- Operação Marquês Foi este o despesismo que 'tramou' José Sócrates 

- IPMA Continente sob aviso amarelo devido a previsão de chuva forte 

- Sobrinho Simões "Sou do antigamente. Esta porcaria não pode dar lucro" 

- Reações Restrições rodoviárias em Lisboa causam "discriminação social" 

- Especialista Há uma proposta na 'calha' para facilitar recibos verdes  

- Ensino Superior Há 34 cursos que não vão abrir vagas no próximo ano 

- Cavaco Silva : Educação deve ser instrumento de "redução das assimetrias sociais" 

 

Observador 
- “Não está a funcionar”. FMI não acredita num acordo com a Grécia 

- Sabe qual é a moeda que mais sobe em 2015? 

- BCE satisfeito. Estímulos "parecem ser eficazes" 

- Grécia: negociações estão a decorrer rapidamente 

- PCP apresenta programa eleitoral a 7 de julho 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- 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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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 ) 

 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS DE ABRIL 

Exército - TRANSFERÊNCIA DE AUTORIDADE DA FORÇA NACIONAL DESTACADA NO  

KOSOVO  

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DA UNIDADE DE APOIO DO ESTADO- 

MAIOR DO EXÉRCITO 

 

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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