
Noticias    

Diário de Noticias 

- Greve na CP. Apenas 29 dos 62 comboios programados circularam até às 06.00 

- PSD quer reduzir TSU, PS discute e CDS encolhe-se 

 

Correio da Manhã 

- Governo recua na saúde militar 

- ‘Cravos’ vistos de fora 

- Greve de dez dias na TAP 

- Juros da dívida portuguesa a dois anos em mínimos 
 

Jornal de Noticias 

- Greve nos comboios com adesão de 75% 

- Postos vão informar sobre os aditivos nos combustíveis 

- TAP surpreendida com greve que poderá custar 70 milhões 

- Chouriça e presunto de Melgaço protegidos por Bruxelas 

 

Público 

- Governo quer proibir tabaco em todos os locais públicos fechados 

- Pai do Citius está de regresso, depois de ter sido afastado 

- CDS favorável a descida da TSU sem encargos para trabalhadores 

- As 85 obras de Miró são do Estado? Ministério Público diz que sim, Governo diz que não 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4513711
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4513787
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4513558
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4513293
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Viana%20do%20Castelo&Concelho=Melga%E7o&Option=Interior&content_id=4513745
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4513114
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/governo_recua_na_saude_militar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mais_cm/especiais/sergio_trefaut/detalhe/cravos_vistos_de_fora.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/tap_vai_paralisar_dez_dias_em_maio.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/juros_da_divida_de_portugal_a_descer_a_dois_anos_para_minimos.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-quer-proibir-tabaco-em-todos-os-locais-fechados-1692538
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pai-do-citius-esta-de-regresso-depois-de-ter-sido-afastado-1692547
http://www.publico.pt/politica/noticia/cds-favoravel-a-descida-da-tsu-sem-encargos-para-trabalhadores-1692524
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/as-85-obras-de-miro-sao-do-estado-mp-diz-que-sim-governo-diz-que-nao-1692542
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- 20% dos portugueses têm anemia mas a maioria não sabe 

- Mais menores com problemas de comportamento dentro das instituições 

- Câmara do Porto livra-se de diferendo judicial com a EDP 

 

Ionline 

- BES. Relatório preliminar é apresentado esta quinta-feira no parlamento 

- Greve. Refer assegurou 122 comboios até às 08h00  

- "CSI" chega ao mundo animal  

- Pilotos da TAP dizem que a companhia "encobre prejuízos extraordinários" 

- Ministro espera até sexta-feira para primeira análise a combustíveis low cost 
 

Expresso 

- Luz e gás. Governo penaliza quem não transferir contratos 

- Vítor Gaspar "escapa" a pergunta sobre a TSU 

- TAP. Globalia de fora, Avianca salta, Efromovich continua dentro 

- Ex-SCUT rendem mais do dobro das restantes portagens da Estradas de Portugal 

- Audições sobre lista de contribuintes VIP rejeitadas 
 

Diário Económico 

- Parlamento considera "provável" que Salgado tenha manipulado e ocultados contas da ESI 
desde 2008 

- Governo vai penalizar quem não mudar contratos de luz e gás 

- Ministro da Economia recusa negociar com os pilotos da TAP 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bes-relatorio-preliminar-apresentado-esta-quinta-feira-no-parlamento
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/greve-refer-assegurou-122-comboios-08h00
http://www.ionline.pt/artigos/mundo-iciencia/csi-chega-ao-mundo-animal
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pilotos-da-tap-dizem-companhia-encobre-prejuizos-extraordinarios
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/ministro-espera-sexta-feira-primeira-analise-combustiveis-low-cost
http://expresso.sapo.pt/luz-e-gas-governo-penaliza-quem-nao-transferir-contratos=f920103
http://expresso.sapo.pt/vitor-gaspar-escapa-a-pergunta-sobre-a-tsu=f920001
http://expresso.sapo.pt/tap-globalia-de-fora-avianca-salta-efromovich-continua-dentro=f920004
http://expresso.sapo.pt/ex-scut-rendem-mais-do-dobro-das-restantes-portagens-da-estradas-de-portugal=f919982
http://expresso.sapo.pt/audicoes-sobre-lista-de-contribuintes-vip-rejeitadas=f919966
http://economico.sapo.pt/noticias/parlamento-considera-provavel-que-salgado-tenha-manipulado-e-ocultados-contas-da-esi-desde-2008_216170.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parlamento-considera-provavel-que-salgado-tenha-manipulado-e-ocultados-contas-da-esi-desde-2008_216170.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-vai-penalizar-quem-nao-mudar-contratos-de-luz-e-gas_216150.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ministro-da-economia-recusa-negociar-com-os-pilotos-da-tap_216155.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/dois-em-cada-dez-portugueses-tem-anemia-mas-a-maioria-nao-sabe-1692501
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mais-menores-com-problemas-de-comportamento-dentro-das-instituicoes-1692523
http://www.publico.pt/local/noticia/camara-livrase-de-diferendo-judicial-com-a-edp-1692518
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Conheça algumas propostas para promover a natalidade 

- PS revela terça-feira propostas para programa de governo 

- FMI prevê dívida pública portuguesa acima de 120% do PIB até 2020 

 

Noticias ao Minuto 

- Pedro Saraiva Exposto em 400 páginas, inquérito ao BES foi "trabalho intenso"  

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

- Emprego Há licenciados a receber 505 euros em empresas apoiadas pelo Estado 

- Saborosa Douro será palco de novo festival literário 

- Lisboa Revoluções portuguesas em dois filmes a estrear hoje 

- Lisboa Guardas prisionais iniciam nova greve e realizam vigília 
 

Observador 
- Proibição total de fumo divide Governo 

- Passos lamenta greve dos pilotos da TAP 

- GES.Novo Banco herdou provisão e deve pagar papel 

- Inquérito BES propõe alterações à banca e supervisores 

- Baixa da TSU não consta da lista de medidas 

- Médicos reformados vão poder acumular pensão com parte do salário se voltarem ao SNS 

- Gás natural desce já em maio e depois em julho 

- FMI. Portugal no top das maiores dívidas privadas 

- Alzheimer: causa pode ser a falta de um nutriente 
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http://economico.sapo.pt/noticias/conheca-algumas-propostas-para-promover-a-natalidade_216167.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-revela-tercafeira-propostas-para-programa-de-governo_216160.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-preve-divida-publica-portuguesa-acima-de-120-do-pib-ate-2020_216133.html
http://observador.pt/2015/04/16/governo-quer-estender-proibicao-fumar-os-locais-publicos-fechados/
http://observador.pt/2015/04/15/passos-lamenta-greve-dos-pilotos-da-tap-nao-responde-requisicao-civil/
http://observador.pt/2015/04/15/papel-comercial-do-ges-novo-banco-deve-reembolsar-porque-ficou-com-provisao/
http://observador.pt/2015/04/15/conclusoes-do-inquerito-ao-bes-poderao-ter-alteracoes-banca-reguladores-auditoria/
http://observador.pt/2015/04/15/baixa-da-tsu-nao-vai-constar-da-lista-de-medidas-a-enviar-a-bruxelas/
http://observador.pt/2015/04/15/preco-do-gas-natural-pode-descer/
http://observador.pt/2015/04/15/nao-publicar-fmi-portugal-vai-permanecer-no-top-das-maiores-dividas-privadas/
http://observador.pt/2015/04/15/alzheimer-pode-causado-pela-falta-um-nutriente-no-cerebro/
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/376251/exposto-em-400-paginas-inquerito-ao-bes-foi-trabalho-intenso
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/376244/euribor-descem-para-novos-minimos-a-tres-seis-nove-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/376210/ha-licenciados-a-receber-505-euros-em-empresas-apoiadas-pelo-estado
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/376198/douro-sera-palco-de-novo-festival-literario
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/376177/revolucoes-portuguesas-em-dois-filmes-a-estrear-hoje
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/376178/guardas-prisionais-iniciam-nova-greve-e-realizam-vigilia
http://observador.pt/2015/04/15/medicos-reformados-vao-poder-acumular-pensao-parte-do-salario-voltarem-ao-sns/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

16-04-2015 

 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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http://goo.gl/forms/yrrzi0KeOg
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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 ) 

 

Marinha - Operação conjunta da Polícia Marítima e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras  

 

 

 

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/Operacao-conjunta-da-Policia-Maritima-e-Servico-de-Estrangeiros-e-Fronteiras-.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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0416/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



