
Noticias    

Diário de Noticias 

- CARLOS SILVA : "UGT continua ser vista com desconfiança pela CGTP" 

- COMANDANTE-GERAL : Tenente-general Mateus Couto toma hoje posse na GNR 

- Pedro Marques Lopes - "Infelicidades verbais várias" 

- Ferreira Fernandes - A lei é: ele mata, ela morre 

 

Jornal de Noticias 

- PS força audição parlamentar para esclarecer privatização da ANA 

- João Luís Barreto Guimarães - A vitória das cegonhas 

- A mulher que fez do cravo o símbolo da revolução 

 

Público 

- Empresas não vão mexer nos salários e mostram vontade de aumentar pessoal 

- Pensada para a guerra, testada na revolução, esmifrada na paz 

- Uma viagem a 15 metros de profundidade…sem sair cá de cima 

 

Diário Económico 

- Nada neste lugar 

- Plano de Draghi pode passar por compra de dívida soberana 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/nada-neste-lugar_191513.html
http://economico.sapo.pt/noticias/plano-de-draghi-pode-passar-por-compra-de-divida-soberana_191508.html
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3822023&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3822016
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3820850&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3821728&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3821273&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3821732&opiniao=Jo%E3o%20Lu%EDs%20Barreto%20Guimar%E3es
http://www.jn.pt/live/Atualidade/default.aspx?content_id=3182322
http://www.publico.pt/economia/noticia/empresas-nao-vao-mexer-nos-salarios-em-2014-1632942
http://www.publico.pt/portugal/noticia/pensada-para-a-guerra-testada-na-revolucao-esmifrada-na-paz-1632869#/0
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/uma-viagem-a-15-metros-de-profundidadesem-sair-ca-de-cima-1632706#/0
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- Governo e parceiros sociais reúnem-se com 12ª avaliação na agenda 

- A guerra do sal e do açúcar lança a confusão no governo 

- Estado gastou 4 milhões em assessorias na última semana 

- Quer investir? Siga estas 10 regras para aplicar o seu dinheiro com segurança 

- Eduardo Gageiro no 25 de Abril. O fotógrafo no sítio certo 

- Ana Sá Lopes - A decomposição do açúcar e do sal 

- António Luís Marinho – Liberdade 

- Mário Dias Ramos - O homem 

 

Expresso 

- É possível deter um cidadão num lugar público para o identificar? 

- Henrique Monteiro - Voltámos a ter dois Governos? 

- Daniel Oliveira - As contradições de Passos Coelho em entrevistas não "confrontacionais" 

- Os últimos presos do Estado Novo 

- Ministro vai dizer aos pensionistas quanto tempo de vida lhes resta 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/governo-parceiros-sociais-reunem-se-12a-avaliacao-na-agenda
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/guerra-sal-acucar-lanca-confusao-no-governo/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/estado-gastou-4-milhoes-assessorias-na-ultima-semana/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/quer-investir-siga-estas-10-regras-aplicar-seu-dinheiro-seguranca/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-25-abril/eduardo-gageiro-no-25-abril-fotografo-no-sitio-certo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/decomposicao-acucar-sal/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/liberdade-2
http://www.ionline.pt/iopiniao/homem/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/e-possivel-deter-um-cidadao-num-lugar-publico-para-o-identificar=f866084
http://expresso.sapo.pt/voltamos-a-ter-dois-governos=f866351
http://expresso.sapo.pt/as-contradicoes-de-passos-coelho-em-entrevistas-nao-confrontacionais=f866341
http://expresso.sapo.pt/os-ultimos-presos-do-estado-novo=f866101
http://expresso.sapo.pt/ministro-vai-dizer-aos-pensionistas-quanto-tempo-de-vida-lhes-resta=f866339
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - POLÍCIA MARÍTIMA APREENDE MATERIAL RESULTANTE DE INVESTIGAÇÃO 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE “LAGOAL” 

Marinha - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS INICIA A PARTICIPAÇÃO EM EXERCÍCIO NAVAL NO  

GOLFO DA GUINÉ 

Força Aérea - Força Aérea resgata tripulante na noite de Sexta-Feira Santa 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS INICIA A  

PARTICIPAÇÃO EM EXERCÍCIO NAVAL NO GOLFO DA GUINÉ  

 

 

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/Policia-Maritima-apreende-material-resultante-de-investigacao.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-tripulante-do-navio-mercante-LAGOAL.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Fragata-Bartolomeu-Dias-inicia-a-participacao-em-exercicio-naval-no-Golfo-da-Guine.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-557-forca-aerea-resgata-tripulante-na-noite-de-sexta-feira-santa
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/651
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/0421/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



