
Noticias    

Diário de Noticias 

- PR aponta para alívio de impostos "no futuro" 

- CAMPANHA ELEITORAL : "Libertar recursos para fazer investimentos", diz Assis 

- COMÍCIO EM ÉVORA DO BE : "A direita está a transformar a campanha num circo" 

- JERÓNIMO DE SOUSA : "Os que defenderam o euro tinham de morder a língua" 

- EUROPEIAS : Rangel e Melo "sem medo do povo" agradecem a Rio 

- Baptista Bastos - O ofício de ser português 

 

Jornal de Noticias 

- Nau "Santa Maria" de Colombo terá sido encontrada nas Caraíbas 

 

Público 

- CNE aprova à tangente o "sim" à reunião do Governo e conferência do BCE 

- Famílias de classe média e idosos recorrem a Médicos do Mundo para ter acesso a 
cuidados de saúde 

- Depósitos dos particulares diminuíram quase 1600 milhões em quatro meses 

- Glaciares da plataforma da Antárctida Ocidental estão a desfazer-se de forma imparável 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3861845
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3861657
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3861578&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3861517
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3860364&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3861583&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3860678&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/cne-considera-que-conselho-de-ministros-nao-viola-deveres-de-neutralidade-e-imparcialidade-1635759?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/familias-portuguesas-tem-de-recorrer-a-medicos-do-mundo-para-ter-acesso-aos-cuidados-basicos-de-saude-1635785?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/depositos-dos-particulares-diminuiram-em-quase-1600-milhoes-em-quatro-meses-1635756
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/glaciares-da-plataforma-da-antarctida-ocidental-estao-a-colapsar-de-forma-imparavel-1635729
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Presidenciais. Socialistas incentivam António Guterres a candidatar-se 

- Parceiros. Revisão da negociação colectiva avança com ou sem acordo 

- As reticências de Berlim nas sanções a aplicar contra Moscovo 

- Preços caem 0,1% em Abril e BCE pode taxar depósitos dos bancos 

- Eduardo Oliveira Silva - A Madeira afunda-se 

- Carlos Moreno - Abstenção: os dados não estão todos lançados 

 

Expresso 

- A quem interessa a redução dos prazos de caducidade da contratação coletiva? 

- Freitas do Amaral diz que lei do PSD/CDS abre caminho à privatização de praias 

- João Rendeiro acusado de insolvência culposa no BPP 

- Deputados querem mais militares a combater incêndios 

 

Diário Económico 

- Nova vaga de incumprimento atinge as famílias portuguesas 

- Krugman vem a Portugal dizer ao BCE para subir a meta de inflação 

- Metade da frota da CP está fora de serviço 

- Ministra admite blindar estatuto dos magistrados até em salários 
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http://economico.sapo.pt/noticias/nova-vaga-de-incumprimento-atinge-as-familias-portuguesas_193188.html
http://economico.sapo.pt/noticias/krugman-vem-a-portugal-dizer-ao-bce-para-subir-a-meta-de-inflacao_193198.html
http://economico.sapo.pt/noticias/metade-da-frota-da-cp-esta-fora-de-servico_193189.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ministra-admite-blindar-estatuto-dos-magistrados-ate-em-salarios_193209.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/presidenciais-socialistas-incentivam-antonio-guterres-candidatar-se-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/parceiros-revisao-da-negociacao-colectiva-avanca-ou-sem-acordo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/reticencias-berlim-nas-sancoes-aplicar-contra-moscovo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/precos-caem-01-abril-bce-pode-taxar-depositos-dos-bancos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/madeira-afunda-se/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/abstencao-os-dados-nao-estao-todos-lancados/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/a-quem-interessa-a-reducao-dos-prazos-de-caducidade-da-contratacao-coletiva=f870033
http://expresso.sapo.pt/freitas-do-amaral-diz-que-lei-do-psdcds-abre-caminho-a-privatizacao-de-praias=f869981
http://expresso.sapo.pt/joao-rendeiro-acusado-de-insolvencia-culposa-no-bpp=f870003
http://expresso.sapo.pt/deputados-querem-mais-militares-a-combater-incendios=f869986
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - IH COLABORA COM O SEU HOMÓLOGO FRANCÊS EM CAMPANHA  

OCEANOGRÁFICA DO PROJETO MEDITGIB 

Força Aérea - Abertura Solene Centenário da Aviação Militar 

 

 

 

 

 

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/IH-colabora-com-o-seu-homologo-frances-em-campanha-oceanografica-do-projeto-MEDITGIB.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-571-abertura-solene-centenario-da-aviacao-militar
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0514/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



