
Noticias    

Diário de Noticias 

- Explosões na Maratona (COM VÍDEOS) : Criança de 8 anos entre os 3 mortos de Boston 

- Função Pública: Estado cortou 5565 recibos verdes em 2012 

- Ex-ministro Miguel Relvas vai renunciar ao lugar de deputado 

- Uma mensagem de futuro 

- A pergunta a que um dia vamos ter de responder 

 

Correio da Manhã  

- Reestruturação: Alberto da Ponte não quer despedimento colectivo : RTP prepara novo  

plano de rescisões 

- Portugueses vão pagar mais : Gás natural aumenta 3,9% em Julho 

- No próximo ano lectivo : Manuais escolares vão aumentar 2,6% 

- Morrer pelos outros 

- O chumbo do plano B 

- Os câmara boys 

 

Jornal de Noticias 
- Mestrado inexistente obriga presidente do Eurogrupo a alterar currículo 

- PSD vai recorrer da decisão judicial que inviabiliza candidatura de Menezes no Porto 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3167678&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO140998.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO140721.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3167811&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3167934&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/tv--media/rtp-prepara-novo-plano-de-rescisoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/gas-natural-aumenta-39-em-julho
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/manuais-escolares-vao-aumentar-26
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/acacio-pereira/morrer-pelos-outros
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/fernando-jorge/o-chumbo-do-plano-b
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-morais/os-camara-boys
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3167616
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3167840
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- FBI investiga ligações terroristas ao atentado em Boston 

- Jardim propõe revisão "radical" da Constituição 

- Divergências levam à demissão do secretário-geral da AR 

- Dois anos e dez dias depois 

- Cavaco diz que imprensa internacional distorceu consequências da decisão do TC 

- Novo partido alemão antieuro diz que moeda única divide a Europa 

- Gestão de Aguiar-Branco criticada por “falta de preparação democrática” 

 

Ionline 

- Polícias. Fusão permite poupar 145 milhões de euros por ano 

- Mais de 50% dos 1033 milhões injectados nos veículos do BPN foram para pagar à Caixa 

- Tribunal impede Luís Filipe Menezes de se candidatar à Câmara do Porto. Autarca recorre 

- Vitória à tangente de Maduro mostra divisão profunda na era pós-Chávez 

- Governo e parceiros sociais discutem hoje medidas activas de emprego 

- Horas extra. Corte no SNS vai ter de superar este ano os últimos dois 

- Jardim diz que reforma do Estado sem revisão constitucional é uma fraude 

 - “NY Times” diz que “remédio da austeridade está a matar doente europeu” 

- Banco de Fomento. Proposta de Seguro em risco de não sair do papel 

- Privatização dos CTT e da TAP deve passar pela Bolsa de Lisboa 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/policia-investiga-ligacoes-terroristas-ao-atentado-em-boston-1591429#/0
http://www.publico.pt/portugal/jornal/jardim-propoe-revisao-radical-da-constituicao-e-mantem-blindado-estatuto-da-madeira-de-1999-26387911
http://www.publico.pt/politica/noticia/divergencias-levam-a-demissao-do-secretariogeral-da-ar-1591382
http://www.publico.pt/politica/noticia/dois-anos-e-dez-dias-depois-1591432
http://www.publico.pt/politica/noticia/cavaco-diz-que-imprensa-internacional-distorceu-consequencias-da-decisao-do-tc-1591402
http://www.publico.pt/mundo/noticia/partido-antieuro-diz-que-moeda-unica-alimenta-divisoes-na-europa-1591323
http://www.ionline.pt/portugal/policias-fusao-permitia-poupar-145-milhoes-euros-ano
http://www.ionline.pt/dinheiro/mais-50-dos-1033-milhoes-injectados-nos-veiculos-bpn-foram-pagar-caixa
http://www.ionline.pt/portugal/autarquicas-la-vao-dois-menezes-tambem-nao-vai-poder-candidatar-se
http://www.ionline.pt/mundo/presidenciais-vitoria-tangente-maduro-mostra-venezuela-dividida-no-pos-chavez
http://www.ionline.pt/portugal/governo-parceiros-sociais-discutem-hoje-medidas-activas-emprego
http://www.ionline.pt/dinheiro/horas-extra-corte-no-sns-vai-ter-superar-este-ano-os-ultimos-dois
http://www.ionline.pt/portugal/jardim-diz-reforma-estado-sem-revisao-constitucional-uma-fraude
http://www.ionline.pt/dinheiro/troika-portugal-new-york-times-diz-remedio-da-austeridade-esta-matar-doente-europeu
http://www.ionline.pt/portugal/banco-fomento-proposta-seguro-risco-nao-sair-papel
http://www.ionline.pt/dinheiro/privatizacao-dos-ctt-da-tap-deve-passar-pela-bolsa-lisboa
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Maduro e o QREN de la QREN 

- Regulador propõe aumento de 80 cêntimos na fatura do gás 

- Juízes do TC só devem olhar para a Constituição 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Inflação na zona euro cai 1,7% em março, Portugal com 5ª mais baixa –  

Eurostat 

- ACTUALIDADE : Zero Desperdício recuperou mais de 388 mil refeições que iam para o lixo 

- VENEZUELA/ELEIÇÕES : Governo português felicita Nicolás Maduro pela vitória 

- ESTUDO : 75% dos empresários não confiam nas políticas governamentais 
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http://expresso.sapo.pt/maduro-e-o-qren-de-la-qren=f800428
http://expresso.sapo.pt/regulador-propoe-aumento-de-80-centimos-na-fatura-do-gas=f800457
http://expresso.sapo.pt/juizes-do-tc-so-devem-olhar-para-a-constituicao=f799835
http://www.destak.pt/artigo/160585-inflacao-na-zona-euro-cai-17-em-marco-portugal-com-5-mais-baixa-eurostat
http://www.destak.pt/artigo/160584-zero-desperdicio-recuperou-mais-de-388-mil-refeicoes-que-iam-para-o-lixo
http://www.destak.pt/artigo/160581-governo-portugues-felicita-nicolas-maduro-pela-vitoria
http://www.destak.pt/artigo/160489-75-dos-empresarios-nao-confiam-nas-politicas-governamentais
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Marinha associa-se ao dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

Marinha – Centenário dos Submarinos 

Exército - EXERCÍCIO "VULCANO 13" 

Força Aérea - Força Aérea participa no INSTREX 01-2013 

 

 

 

 

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 

16-04-2013 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/MarinhaassociaseaodiaInternacionaldosMonumentoseSitios.aspx
http://www.marinha.pt/centenariosubmarinos/index.html
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOVULCANO13.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-285-forca-aerea-participa-no-instrex-01-2013
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.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0416/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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