
Noticias    

Diário de Noticias 

- OFICIAL : Nicolás Maduro eleito presidente da Venezuela 

- LÍDER DA UGT : Novo memorando exige eleições antecipadas, diz Proença 

- PARA DISCUTIR OPÇÕES DO GOVERNO : 'Troika' em Portugal após chumbo do 

 Constitucional 

- MAU TEMPO : Cinco barras marítimas fechadas à navegação 

- SIPRI : Despesas militares mundiais diminuíram em 2012 

- O abre-latas 

- Gaspar, "victor" 

 

Correio da Manhã  

- Dívida: política de austeridade vai manter-se até 2016 : Governo faz corte de 7,8 mil  

milhões 

 

Jornal de Noticias 

- CDS-PP marca Congresso para 6 e 7 de julho 

- CDS-PP diz que Governo não pode prescindir de disponibilidade para negociar com o PS 

- Seguro reeleito líder do PS com 96,5% dos votos 

- Estado vai atuar para que banca reanime o crédito à economia 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3166232&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3166393&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3166347
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3166352
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3166379&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3166004&seccao=Jo%E3o%20C%E9sar%20das%20Neves&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3164862&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/governo-faz-corte-de-78-mil-milhoes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3166094&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3166056&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3165898&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3164967
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Público 

- Maduro vence eleições, Capriles não reconhece resultado 

- Troika de regresso a Lisboa para discutir cortes na despesa pública 

- CDS pressiona Passos para remodelação “mais completa” e quer pasta da economia 

- Vendas da Galp na refinação e distribuição caíram 9,2% 

- Marcelo: Passos perceberá nas eleições o problema de “não passar cartão” ao PS 

- Austeridade na Grécia e desemprego em Portugal valem prémios de fotojornalismo 

- O “redesenho” do Estado social 

- O fantasma da ingovernabilidade 

 

Ionline 

- Forças Armadas. Não há admissões até ao final de 2014 

- Grécia vs Alemanha. O próximo duelo joga-se nos tribunais internacionais 

- António José Seguro reeleito quase por unanimidade dorme descansado 

- CDS exige nova remodelação e quer influência na Economia 

- Acácio Pereira. “Não faz sentido que a GNR e a PSP continuem a existir em separado” 

- Professores universitários e juízes vão ter salários cortados 

- Troika chega hoje a Portugal mas já conhece intenções do governo para contornar TC 

- Degelo na Antárctida aumentou quase dez vezes nos últimos 600 anos 

- Alemanha acabou de pagar a dívida da I Guerra Mundial em 2010 

- Regenerar com criatividade e mantendo a História 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/maduro-vence-eleicoes-na-venezuela-por-1-mas-capriles-nao-reconhece-1591310#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/troika-de-regresso-a-lisboa-para-discutir-cortes-na-despesa-publica-1591311
http://www.publico.pt/politica/noticia/cds-pressiona-passos-para-remodelacao-mais-completa-1591269
http://www.publico.pt/economia/noticia/vendas-da-galp-na-refinacao-e-distribuicao-cairam-92-1591316
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-passos-percebera-na-noite-das-eleicoes-o-erro-de-nao-passar-cartao-ao-ps-1591286
http://www.publico.pt/cultura/noticia/austeridade-na-grecia-e-desemprego-em-portugal-valem-premios-de-fotojornalismo-1591175#/0
http://www.ionline.pt/portugal/forcas-armadas-proibidas-admissoes-ou-renovacao-contratos-ao-fim-2014#
http://www.ionline.pt/dinheiro/grecia-vs-alemanha-proximo-duelo-joga-se-nos-tribunais-internacionais
http://www.ionline.pt/portugal/ps-reconduz-seguro-tranquilo-disponivel-dialogar
http://www.ionline.pt/portugal/portas-quer-papel-mais-activo-na-economia-cds-pressiona-remodelacao
http://www.ionline.pt/portugal/acacio-pereira-nao-faz-sentido-gnr-psp-continuem-existir-separado
http://www.ionline.pt/portugal/trabalhar-no-estado-rende-cada-vez-menos-cortes-vao-aumentar
http://www.ionline.pt/dinheiro/troika-chega-hoje-portugal-ja-conhece-intencoes-governo-contornar-tc
http://www.ionline.pt/iciencia/degelo-na-antarctida-aumentou-quase-dez-vezes-nos-ultimos-600-anos
http://www.ionline.pt/dinheiro/alemanha-acabou-pagar-divida-da-i-guerra-mundial-2010
http://www.ionline.pt/dinheiro/regenerar-criatividade-mantendo-historia
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Expresso 

- Conselho Nacional do PSD aprova voto de louvor a Miguel Relvas 

- Equipa de Miguel Maduro causa mal-estar no PSD 

- Jogos de guerra ao largo de Lisboa 

- Marcha contra o empobrecimento reúne milhares de pessoas em Lisboa 

- Governo deve cair (sondagem) 

- PCP e Bloco valem mais de 20 por cento 

- Miguel Relvas: o herói nacional do PSD de Passos Coelho (a vergonha tem limites?) 

 

Destak 

- JOÃO PROENÇA : Relacionamento com a CGTP poderá melhorar com novo líder da UGT 

- ACTUALIDADE : Portugueses da Venezuela alegres e desiludidos com resultados eleitorais 
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http://expresso.sapo.pt/conselho-nacional-do-psd-aprova-voto-de-louvor-a-miguel-relvas=f800137
http://expresso.sapo.pt/equipa-de-miguel-maduro-causa-mal-estar-no-psd=f800078
http://expresso.sapo.pt/jogos-de-guerra-ao-largo-de-lisboa=f799971
http://expresso.sapo.pt/marcha-contra-o-empobrecimento-reune-milhares-de-pessoas-em-lisboa=f800118
http://expresso.sapo.pt/governo-deve-cair=f799832
http://expresso.sapo.pt/pcp-e-bloco-valem-mais-de-20-por-cento=f799799
http://expresso.sapo.pt/miguel-relvas-o-heroi-nacional-do-psd-de-passos-coelho-a-vergonha-tem-limites=f800327
http://www.destak.pt/artigo/160457-relacionamento-com-a-cgtp-podera-melhorar-com-novo-lider-da-ugt
http://www.destak.pt/artigo/160454-portugueses-da-venezuela-alegres-e-desiludidos-com-resultados-eleitorais
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

 

 

 

 

 

 

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 

15-04-2013 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/NOTICIASDOM%C3%8AS.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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.leme.pt/historia/efemerides/0415/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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