
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos e o cautelar: "Não devemos esfolar um coelho antes o caçar" 

- FMI diz que a carga fiscal vai tornar a subir 

- COMUNIDADE DE LEIRIA : Fecho de serviços públicos é "moda deste Governo" 

- Ferreira Fernandes - O polícia que tratou o FMI como deve ser 

- Baptista Bastos - Para o que der e vier 

- OBRIGAÇÕES DO TESOURO : Portugal coloca dívida a 10 anos a um juro de 3,5752% 

 

Jornal de Noticias 

- Museu sobre os Descobrimentos abre no Porto 

- Alegre comemora onde lhe apetece 

- Fernando Santos - Os dribles e os amanhãs que cantam 

 

Público 

- “A política que foi seguida foi a que o realismo impunha”, defende-se Passos Coelho 

- Polícias vão avisar turistas nos aeroportos que políticas do Governo colocam em causa  

segurança do país 

- Microempresas foram as que pagaram mais dívidas 

- Cavaco contra faits divers, intrigas, agressividades, crispações e insultos na política 

- Santana Castilho - O 25 de Abril e a escola de Durão Barroso e Nuno Crato 
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http://www.jn.pt/live/Artesevida/default.aspx?content_id=3824746
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO341180.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3825167&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3825640&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3825297&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3825235&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3825744&page=-1
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=3825156&dossier=40%20anos%20da%20revolu%E7%E3o%20de%20abril
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3825250&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-politica-que-foi-seguida-foi-a-que-o-realismo-impunha-defendese-passos-coelho-1633283
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/policias-vao-avisar-turistas-nos-aeroportos-que-politicas-dos-governo-colocam-em-causa-seguranca-do-pais-1633243
http://www.publico.pt/economia/noticia/microempresas-foram-as-que-pagaram-mais-dividas-1633233
http://www.publico.pt/politica/noticia/cavaco-contra-faits-divers-intrigas-agressividades-crispacoes-e-insultos-na-politica-1633162
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-25-de-abril-e-a-escola-de-durao-barroso-e-nuno-crato-1633153
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Portugal registou défice de 4,9% e dívida de 129% em 2013 

- Misericórdia de Lisboa identifica 50 negócios para juntar jovens e seniores desempregados 

- Revolução. O 25 de Abril está em 1159 ruas 

- Troika. Última reunião com parceiros tem tudo para ser explosiva 

- Diário de 74. Conheça o Orçamento do ano da Revolução 

- Pedro Braz Teixeira - Democracia e mau governo 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - A democracia atrapalha o FMI 

- Daniel Oliveira - 25 de abril (2): "D" de descolonização 

- Passos Coelho - Sacrifícios "foram os adequados" 

- Juncker visita Portugal no dia em que a troika vai embora 

 

Diário Económico 

- "Temos de fazer a Função Pública respirar" 

- Herança das nacionalizações divide patrões e sindicatos 

- O que a troika quer para o pós-troika 

- Pires de Lima: “Gostaria de já em 2015” baixar impostos 
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http://economico.sapo.pt/noticias/temos-de-fazer-a-funcao-publica-respirar_191766.html
http://economico.sapo.pt/noticias/heranca-das-nacionalizacoes-divide-patroes-e-sindicatos_191727.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-a-troika-quer-para-o-postroika_191736.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pires-de-lima-gostaria-de-ja-em-2015-baixar-impostos_191752.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-registou-defice-49-divida-129-2013
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/misericordia-lisboa-identifica-50-negocios-juntar-jovens-seniores-desempregados/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal-25-abril/revolucao-25-abril-esta-1159-ruas/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/troika-ultima-reuniao-parceiros-tem-tudo-ser-explosiva/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-25-abril/diario-74-conheca-orcamento-ano-da-revolucao
http://www.ionline.pt/iopiniao/democracia-mau-governo/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/a-democracia-atrapalha-o-fmi=f866645
http://expresso.sapo.pt/25-de-abril-2-d-de-descolonizacao=f866649
http://expresso.sapo.pt/sacrificios-foram-os-adequados=f866712
http://expresso.sapo.pt/juncker-visita-portugal-no-dia-em-que-a-troika-vai-embora=f866646
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE “CROWN GARNET” 

Força Aérea - Dia Mundial da Terra 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TERREIRO DO PAÇO ACOLHE FORÇAS  

ARMADAS PORTUGUESAS NAS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

 

 

 

 

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/Evacuacao-de-tripulante-do-navio-mercante-CROWN-GARNET.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-558-dia-mundial-da-terra
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/655
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/0423/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



