
Noticias    

Diário de Noticias 

- Sismo de magnitude 4,9 registado no grupo central dos Açores 

- "O modelo do FMI já passou o prazo de validade e a sua utilidade" 

- Mulheres forçadas a tirar leite para provar que amamentam 

 

Correio da Manhã 

- Alunos pioram notas após fraude em exames 

- Interpol ignora jihadistas 

- PSD contra ordenado de 10 mil euros na RTP 

- Veja como era Lisboa em 1950 

- Um terço dos portugueses nunca usou a internet 

- Paulo Morais candidato "contra a corrupção" 
 

Jornal de Noticias 

- 1600 imigrantes ilegais já morreram no Mediterrâneo  

- Inês Cardoso - O mundo consegue ser o inferno 

 

Público 

- Entrevista - Melo Gomes 

- Banco de Portugal impõe mudanças no Montepio e afasta o mutualismo 

- Presidente da TAP multiplica-se em sessões de esclarecimento para travar greve 
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Público (cont) 

- Ministério Público arrasa proposta sobre lista de agressores sexuais 

- Casa de Ricardo Salgado foi feita numa duna onde a construção é proibida 

- "Cavaco Silva não tem tido o cuidado de zelar pelo cumprimento da Constituição" 

 

Ionline 

- Semana i. Rosado da Luz, o capitão de Abril 

- Comissões bancárias. Saiba os truques para fintar gastos desnecessários 

- Sector da construção perde 1744 alvarás no primeiro trimestre do ano  

- Temperatura máxima volta a subir 

- Mediterrâneo. ONU acredita que o número de mortos vai aumentar por falta de meios 

- Portugal e Marrocos reúnem-se esta segunda-feira em cimeira bilateral 

- Ministro da Saúde desresponsabiliza-se do caso de mulheres que tiveram de fazer prova que 

amamentavam 

- PCP pretende questionar Executivo sobre mulheres forçadas a provar que amamentam 

- Alterações na recolha do lixo na terça e quarta-feira devido a greve  

- Homenagem a Manoel de Oliveira este domingo no Monumental 

 

Expresso 

- Maduro e Maria Luís decidiram ordenado de presidente da RTP 

- Navio com bandeira portuguesa foi o primeiro a prestar socorro   

- António Costa: "Quanto mais a luta aquece, mais força tem o PS" 
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Expresso 

- Portugal é a sétima economia mais lenta do mundo 

- Paulo Morais. As eleições transformaram-se em "concursos para escolha do maior 
mentiroso" 

- Passos Coelho promete ciclo de prosperidade como Portugal "não teve em muitos anos" 

 

Diário Económico 

- Durão: "Responsabilidades na ajuda a refugiados são nacionais" 

- Miguel Albuquerque toma posse e negoceia resgate à Madeira 

- Governo arranca com concessão do Oceanário 

- Pais podem trabalhar meio dia e receber a 60% 

- Público: Banco de Portugal quer maior separação entre Montepio e Associação Mutualista 

- A dias do Eurogrupo, “não há nada que justifique um acordo” 

- Prazo provisório para Bruxelas decidir sobre PT Portugal termina hoje 
 

Noticias ao Minuto 

- Dados Até 2020 nem metade do emprego destruído será recuperado 

- DECO A base de contas bancárias online tem falhas por corrigir 

- Negligência Mais de 35 mil crianças sinalizadas por maus-tratos em seis anos 

- Serviço Enfermagem ao domicílio ajuda mães e bebés em Vila Real 

- Grândola Casa de Salgado em local onde construção é agora proibida 

- Eurostat Portugal com 3.ª maior queda da produção na construção 

- Petrolíferas Vem aí guerra de descontos nos combustíveis 

- Crescimento Passos do lado das empresas, Costa do das famílias 
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Noticias ao Minuto (cont.) 

- Programa de Estabilidade Quanto entrará no seu bolso com o fim da sobretaxa do IRS? 

- Pensões Ninguém arrisca fórmula para cortes de 600 milhões 

- IEFP Governo vai ajudar com 80% do salário de estagiários 

 

Observador 
- Se Grécia sair, Portugal fica? Depende do Governo 

- O sapato que cresce e pode salvar a vida a milhões 

- Más decisões económicas? A culpa pode ser da mente 

- Como se prova amamentação? PCP questiona Governo 

 

Diário Digital 

- Pensões «vão pagar alívio da austeridade em 2016», diz jornal 
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 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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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 - Fragata Bartolomeu Dias participa no exercício SAHARAN EXPRESS 2015  

Marinha - Dia Internacional dos Monumentos e Sítios  

Exército - REGIMENTO DE ARTILHARIA ANTIAÉREA Nº1 APOIA A CÁRITAS PORTUGUESA  

Exército -   Cerimónia Comemorativa do 631º Aniversário da Batalha dos Atoleiros  

Exército -   Visita de S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional à frente de Trabalho em Castelo de 

Vide 

Exército -   LANÇAMENTO DE LIVRO "DESAFIOS PARA O FUTURO-COLÉGIO MILITAR, INSTITUTO 

DE ODIVELAS, INSTITUTO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO" 

 

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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