
Noticias    

Diário de Noticias 

- Sindicato dos pilotos admite processar TAP por gestão ruinosa 

- PS encosta à esquerda e assume rutura absoluta com políticas de Passos 

- Portugal foi o país com maior aumento da taxa de risco de pobreza em 2014 

- Clientes avançam com novas ações judiciais contra o BES, Ricardo Salgado e Novo Banco 

- Auditoria a Tribunal Constitucional revela dinheiro recebido a mais pelos juízes 

- Alteração de multas nas portagens das ex-Scut permitirá "redução substancial" de dívidas 

- Adriano Moreira - O regresso ao mundo partilhado 

 

Correio da Manhã 

- Militares portugueses colaboram no combate ao EI 

- Baptista-Bastos - O grito de um Viva! 

 

Jornal de Noticias 

- O que propõe o PS e o que defende o Governo 

- Portugal vai enviar 30 militares para o Iraque para combater Estado Islâmico 

- Pedro Ivo Carvalho - O BES bom 
 

Público 

- Cáritas Europa diz que cortes em Portugal afectam “futuro das crianças” 

- Santana Castilho - Submersos em metas grotescas e exames inadequados 
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Ionline 

- Combustíveis simples. Descontos atingem no máximo 3 cêntimos 

- Previsões. PS e PSD apostam tudo em cenários optimistas e no consumo 

- Os filmes que não podíamos ver na ditadura vão estar na Cinemateca 

- Confirmado envio de 30 militares para o Iraque para combater grupo Estado Islâmico 

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

Expresso 

- Direita dramatiza programa económico do PS: "Entraremos em incumprimento e é o 
regresso da troika" 
 

Diário Económico 

- Governo admite subconcessões no Arsenal do Alfeite 

- Reuters: Grécia não apresenta lista de reformas a 24 de Abril 

- Crise no Mediterrâneo expõe divisão entre norte e sul da UE 

- CMVM alerta para “tempestade perfeita”nos mercados 
 

Noticias ao Minuto 

- Saúde : A partir de maio, menores não pagam taxas moderadoras 

- Dados : Taxas Euribor caem a vários prazos e mantêm-se em valores negativos 

- Resgate : Grécia: Economia recua 22% e há mais um milhão de pobres 

- Finanças BES: Empréstimo de 4,9 mil milhões ao Novo Banco não foi imprudente 

- Parlamento : Debatido hoje Programa de Estabilidade e Programa Nacional de Reformas 
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Observador 
- Guião para perceber o programa do PS 
 

Sapo.pt 
- Naufrágios no Mediterrâneo só serão resolvidos em terra - Comandante das Forças Armadas 

- Rui Machete confirma envio de 30 militares para o Iraque para combater grupo Estado 

Islâmico 

- Berta Cabral admite que alguns trabalhadores da Manutenção Militar irão para a 

requalificação 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Hoje ainda poderá fazer aqui a sua reserva de lugares! 
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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 ) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

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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