
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal bate novo mínimo recorde para se financiar 

- Manuel Maria Carrilho - O crescimento, uma mística? 

 

Correio da Manhã 

- Os interesses nacionais da Alemanha, no mundo atual, e os europeus 

 

Jornal de Noticias 

- Capitães de Abril não discursam no Parlamento 

- Juros da dívida a descer para mínimos no prazo dos 2 e 5 anos 

- Daniel Deusdado - É a liberdade que nos está a tirar da crise 

- Fernando Santos - Afetos, fugas,facadas e canários 
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http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3816795&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Militares não vão discursar na sessão solene das comemorações do 25 de Abril 

- Passagem à prática de plano de cortes para 2015 pode ter efeitos limitados 

- CNE admite tratamento diferenciado na campanha eleitoral 

- Carlos Fiolhais - Problema nosso 

- José Maria Ricciardi escutado seis vezes a falar com Passos Coelho 

- França congela salários, pensões e prestações sociais para reduzir o défice 

- Ministra das Finanças nomeia directora demissionária para o Tesouro 

- Inquérito a cientistas portugueses mostra que 46,4% querem emigrar ou já emigraram 

- Gustavo Cardoso - #25deAbril ou (quase) todas as gerações terão o seu 

 

Ionline 

- Tengarrinha considera que "os jovens turcos, formados nas jotas são terríveis de ambição" 

- "Franco não deixou os marines atacarem os comunistas portugueses" 

- Cândida Almeida guardou escutas entre Passos e Ricciardi 7 meses 

- Marinha tentou impressionar ministro, mas drone caiu ao rio 

- Capitães fora da Assembleia vão para o Largo do Carmo 

- Portos. Novo terminal deve ser no Barreiro e irá servir Grande Lisboa 

- BCE vai precisar de camiões de dinheiro para travar o risco de deflação 

- Ana Sá Lopes - Alguém que desonere o primeiro-ministro 

- Jorge Bateira - Pensões: resistir ao afundamento 

- Ema Paulino - O Abril dos nossos hospitais 
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Expresso 

- Passos escutado dez vezes a falar com Ricciardi no processo Monte Branco 

- Duarte Lima libertado no processo da alegada burla ao BPN 

- Governo não apresentou cortes de pensões aos especialistas que nomeou 

 

Diário Económico 

- Soares aconselha Cavaco a “meditar” nas palavras de Barroso sobre o BPN 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Contra-Almirante António Rodrigues Cabral - "Problemas Nossos" 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - MARINHA PORTUGUESA DEMONSTRA CAPACIDADES RPAS 

Marinha - SAGRES TRANSPORTA TROFÉUS DA LIGA DOS CAMPEÕES ATÉ LISBOA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FULL OPERATIONAL CAPABILITY DA KFOR  

TACTICAL RESERVE MANOUVRE BATTALION  

 

 

 

 

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 

17-04-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-Portuguesa-demonstra-capacidades-RPAS.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Sagres-transporta-trofeus-da-Liga-dos-Campeoes-ate-Lisboa.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/648
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/0417/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



