
Noticias    

Diário de Noticias 

- Militares portugueses vão para o Iraque ajudar a combater o Estado Islâmico 

- PSD acusa António Costa de mentir sobre redução de 40% da dívida da Câmara de Lisboa 

- Cigarro eletrónico vai ser proibido em espaços públicos fechados 

- Pilotos da TAP chamados a ouvir prós e contras da greve 

- Mexia volta a liderar destinos da EDP. Mas tem de crescer menos 

- Pedro Tadeu - Tristes e solidários mas vão morrer longe, OK? 

- Bernardo Pires de Lima - Vala comum 

- PS propõe descida da TSU para os trabalhadores 

- Administrador do Banco de Portugal tem investimentos na banca 
 

Correio da Manhã 

- Navio de bandeira portuguesa pode ter causado naufrágio 

- Portugal é o quarto pior no abandono escolar 

- 'Face Oculta' parado há mais de 7 meses 

- PS mete TSU no programa 

- A força dos fuzileiros 
 

Jornal de Noticias 

- Euribor a três meses cai para valores negativos 

- Oceanário de Lisboa revela aquário de 40 metros 

- Descobertos 43 ovos de dinossauro 
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Jornal de Noticias (cont.) 

- Falta terra para os agricultores cultivarem 

- Paula Ferreira – A Europa a naufragar 

- PS prevê reposição dos salários em 40% em 2016 

- Mariana Mortágua – 581 

- Teresa Espassadim - Os psicólogos e o (des)emprego no país 

- Inês Cardoso - O mundo consegue ser o inferno 
 

Público 

- Administrador do Banco de Portugal detém acções e dívida de bancos 

- Euribor a três meses caiu pela primeira vez para terreno negativo 

- Polícia pede penhora da PSP para receber oito anos de salários 

- Polémica da prova de amamentação muda protocolo no hospital e chega a Bruxelas 

- É para “pensar à grande” que o PS quer o investimento público 

- Reduzir custos é a maior prioridade do comércio para ser competitivo 

- Albuquerque quer mais entendimento entre a Madeira e a República e elogia Jardim 

- Espécies em perigo de extinção nos 35 hectares para abate na Serra da Cabreira 

- Sauditas tentam xeque-mate ao Irão, mas é o seu rei que deve acabar encurralado 

- Resolução da maioria ignora poupança de 600 milhões nas pensões 
 

Ionline 

- A história de quatro portugueses  que morreram no dia mais feliz das suas vidas 

- Portugal melhora taxa de abandono escolar, mas continua nos piores lugares 

- União Europeia. De cimeira em cimeira até à tragédia final  
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Ionline (cont.) 

- 100 anos do Theatro. A festa chegou ao Circo de Braga 

- Anacom propõe descida das tarifas de terminações móveis para 0,83 cêntimos 

- Câmara de Lisboa reduz passivo em 225 milhões para 1.196 milhões em 2014 

- EDP. Programa Switch quer pôr 10% do grupo a mexer. E abre 250 vagas 

- Luís Rosa - Mediterrâneo. A Europa nunca existiu 

 

Expresso 

- Cenário macro do PS não fala de TSU 

- Juncker desespera. Volta a criticar governo de Atenas mas garante que Grécia não sai do 

euro 

- No mar do desespero 

- Será compatível? Administrador do Banco de Portugal tem ações e obrigações de bancos 

- Falta terra para cultivar, diz o presidente da CAP 

- Soares não decidiu se vai às comemorações de Abril. Alegre não vai 

- China vai destronar Portugal como principal fornecedor, diz INE angolano 

- Ministro da Saúde afasta responsabilidade no caso das enfermeiras que tiveram de provar 

que amamentavam 

 

Diário Económico 

- PS quer devolução integral dos salários da função pública em 2017 

- Eurostat afirma que Novo Banco vai "provavelmente" ter impacto no défice 

- Insolvências de empresas voltam a aumentar no primeiro trimestre 

- Fundo que garante salários vai abranger mais trabalhadores a partir de Maio 
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 Noticias ao Minuto 

- Cenário PS quer IVA a 13% na restauração e sobretaxa eliminada 

- Posição Novo Banco: Poupanças dos emigrantes "têm solução" 

- Iraque Militares portugueses vão ajudar no combate ao ISIS 
 

Observador 
- PS divulga as suas propostas. Conheça-as em direto 

- Chove nos gabinetes e falta acesso ao Citius 

- Quarta-feira há greve da Carris 

- Conselho Europeu divulga plano de ação sobre a imigração no Mediterrâneo 
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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 ) 

Força Aérea - Esquadra 601 participa em exercício em Cabo Verde 

Força Aérea - Unidade de Apoio de Lisboa (UAL) assinala 1.º aniversário 

EMGFA - O COMANDANTE ALIADO DE BRUNSSUM VISITA AS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS 

EMGFA - MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO MINISTRAM TREINO DE CONTROLO DE  

TUMULTOS 

EMGFA - RESERVA TÁCTICA DO KOSOVO REALIZA EXERCÍCIO FOX II E ATINGE A FULL  

OPERATIONAL CAPABILITY  

 

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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