
Noticias    

Diário de Noticias  

- GRANDE INVESTIGAÇÃO DN : Privados ganham mais de 500 milhões com subsistemas 

- MARÇO/EUROSTAT : Inflação homóloga da zona euro recua para 0,5% 

- DIVULGAR LOCAL DE VOTO AOS ELEITORES : Governo e autarquias assinam protocolo 

- GOVERNO : Cortes de 1,4 mil milhões para 2015 

- Baptista Bastos - Governo cheio de medo 

 

Jornal de Noticias 

- Passos defende que é sua obrigação e de Portas concluir atual legislatura 

- Miguel Cadilhe - O despesismo público e a escalada da dívida 

- Paulo Ferreira - O cansaço da ministra e o nosso 

 

Público 

- Pacheco Pereira - Portugal 1974-1976: o nascimento de uma democracia 

- Divórcios diminuem, mas não tanto como os casamentos 

- UE completa maior projecto de integração europeia desde a criação do euro 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3814891
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3815453&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3815332&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3813847
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3815028&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3814953&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3814966&opiniao=Miguel%20Cadilhe
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3814851&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-19741976-o-nascimento-de-uma-democracia-1632346
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/crise-trava-divorcios-em-portugal-1632347
http://www.publico.pt/economia/noticia/ue-completa-maior-projecto-de-integracao-europeia-desde-a-criacao-do-euro-1632393
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Pacheco Pereira "Quem pena com os excessos do PREC é quem não gostou do 25 de Abril" 

- Governo abre a porta a mais taxas sobre álcool, tabaco, sal e refrigerantes 

- Passos anuncia que salários e pensões vão depender do crescimento 

- Ucrânia. Putin garante a Merkel continuação de fornecimento de gás à Europa 

- 2013 foi o pior ano para os bancos 

- Eduardo Oliveira Silva - Prego a fundo até 2015 

- Carlos Moreno - Deflação, sim ou não, eis a questão 

 

Expresso 

- Hollande e Valls cedem a Berlim e Bruxelas sobre o défice 

- Cortes temporários passam a definitivos. Como? Passos Coelho não diz 

- Passos amarra Portas até ao fim 

- Primeiro-ministro admite "desonerar salários e pensões" em 2016 

- PS diz que "notícia grave" é que pensões vão ser mexidas no futuro 

- Gás aumenta 2,4% em julho 

- "Ser um país pequeno não quer dizer nada" 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal-25-abril/pacheco-pereira-quem-pena-os-excessos-prec-quem-nao-gostou-25-abril/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-abre-porta-mais-taxas-sobre-alcool-tabaco-sal-refrigerantes/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-anuncia-salarios-pensoes-vao-depender-crescimento/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/ucrania-putin-garante-merkel-continuacao-fornecimento-gas-europa
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/2013-foi-pior-ano-os-bancos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/prego-fundo-2015/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/deflacao-sim-ou-nao-eis-questao/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/hollande-e-valls-cedem-a-berlim-e-bruxelas-sobre-o-defice=f865825
http://expresso.sapo.pt/cortes-temporarios-passam-a-definitivos-como-passos-coelho-nao-diz=f865827
http://expresso.sapo.pt/passos-amarra-portas-ate-ao-fim=f865771
http://expresso.sapo.pt/primeiro-ministro-admite-desonerar-salarios-e-pensoes-em-2016=f865755
http://expresso.sapo.pt/ps-diz-que-noticia-grave-e-que-pensoes-vao-ser-mexidas-no-futuro=f865776
http://expresso.sapo.pt/gas-aumenta-24-em-julho=f865719
http://expresso.sapo.pt/ser-um-pais-pequeno-nao-quer-dizer-nada=f865578
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

Diário Económico 

- Mais de dois terços das medidas para 2015 têm riscos de execução 

-  Inflação volta a recuar em Março e pressiona Draghi a agir 

- Salários, impostos e eleições: as oito mensagens essenciais de Passos Coelho 

- Passos diz que derrota expressiva nas europeias não o levará à demissão 

- Governo quer tecto para as prestações sociais 

- Cortes definitivos nos salários e pensões serão revelados até ao final do mês 

- Contribuintes deixam de ser chamados a pagar resgates dos bancos 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Fragata Serafim Pinheiro - A DESGRAÇA DO 25 DE ABRIL É MARTÍRIO DO POVO 
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http://economico.sapo.pt/noticias/mais-de-dois-tercos-das-medidas-para-2015-tem-riscos-de-execucao_191342.html
http://economico.sapo.pt/noticias/inflacao-volta-a-recuar-em-marco-e-pressiona-draghi-a-agir_191360.html
http://economico.sapo.pt/noticias/salarios-impostos-e-eleicoes-as-oito-mensagens-essenciais-de-passos-coelho_191353.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-diz-que-derrota-expressiva-nas-europeias-nao-o-levara-a-demissao_191349.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-tecto-para-as-prestacoes-sociais_191338.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cortes-definitivos-nos-salarios-e-pensoes-serao-revelados-ate-ao-final-do-mes_191347.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contribuintes-deixam-de-ser-chamados-a-pagar-resgates-dos-bancos_191325.html
http://www.aofa.pt/artigos/Serafim_Pinheiro_Desgraca_25_de_Abril_Martirio_do_Povo.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas  

Marinha - DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E S ÍTIOS  

Marinha - ASSISTÊNCIA A TRIPULANTE DE EMBARCAÇÃO COM INCÊNDIO A BORDO 

 

 

 

 

 

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/Dia-Internacional-dos-Monumentos-e-Sitios.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Assistencia-a-tripulante-de-embarcacao-com-incendio-a-bordo.aspx
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/0416/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



