
Noticias    

Diário de Noticias 

- Petrolíferas avançam para tribunal para travar combustíveis simples 

- INEM está sem helicópteros Kamov para transporte de doentes 

- Líderes da UE querem repatriar quase todos os imigrantes clandestinos 

- Pensões não sobem. Costa segue FMI e alarga condição de recursos 

 

Correio da Manhã 

- Detido administrador do Grupo Lena 

- Portugal 2020: apoio à formação arranca em junho 
 

Jornal de Noticias 

- Modelos baratos mais altos motivam desejo de alterar classes de portagens 

- UE quer destruir barcos de tráfico de imigrantes 

- Governo diz que há mais e melhor emprego em Portugal 

- Rafael Barbosa - O país cor de rosa 

- Pedro bacelar de Vasconcelos - O aprendiz de feiticeiro 
 

Público 

- Lei do recibo electrónico de renda vai ser enviada ao Constitucional 

- E se comprar um visto em vez de pagar a um traficante for a solução? 

- Bruxelas diz que taxa turística de Lisboa contraria leis europeias 

- Portas agita fantasma do regresso da troika 
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Público (cont.) 

- Grécia lança primeira ofensiva sobre o “triângulo do pecado” que controla o país 

- Avião solar prepara-se para atravessar o Pacífico 

- Líderes europeus preparam-se para mandar embora a maioria dos refugiados 

- Deutsche Bank paga 2000 milhões de euros por manipulação da Libor 
 

Ionline 

- PS declara oficialmente apoio a Sampaio da Nóvoa antes das legislativas 

- O primeiro confronto pré-eleitoral já com as cartas na mesa  

- Economistas de esquerda e de direita com reservas sobre a “década para Portugal” 

- Programa do PS. As principais medidas e o seu impacto 

- MAI. Secretário de Estado sai em guerra  

- Imigração. Jogo do empurra na cimeira  

- Supremo Tribunal de Justiça não admite recurso de José Sócrates 
 

Expresso 

- Costa questionado por socialistas sobre mudanças na TSU e na lei laboral  

- A força das ruas 

- Megaoperação em empresas de câmbio apreende 7 milhões de euros 

- Meios de resgate no Mediterrâneo deverão ser duplicados mas milhares vão ser devolvidos 

aos países de origem 

- Pires de Lima faz "um apelo humilde" aos pilotos da TAP 

- Divergências com a ministra fazem baixa na Administração Interna 
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http://expresso.sapo.pt/meios-de-resgate-no-mediterraneo-deverao-ser-duplicados-mas-milhares-vao-ser-devolvidos-aos-paises-de-origem=f921206
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Diário Económico 

- Troca de dívida atinge 4.000 milhões de euros 

- Proprietários vão recorrer ao Constitucional para travar recibos de renda electrónicos 

- Novas taxas dos certificados não convencem aforradores 

- Fim do Jardinismo dita uma ‘nova Era’ para o jornalismo na Madeira 

- Nuno Crato admite aumentar número de bolsas no superior 

- Falta de pagamento de portagem terá regime especial antes do Verão 

- Portugueses são os europeus que mais negoceiam preços desde a crise 
 

Noticias ao Minuto 

- Espionagem Secretas esconderam informações ao Ministério Público 

- Meteorologia Prepare o guarda-chuva, o mau tempo vai voltar 

- Custo Preços dos combustíveis sobem nos Açores a partir de amanhã 

- Francisco Assis "Afinal a social-democracia não está morta" 

- Taxa Euribor continua negativa a 3 meses e renovam mínimos a 6,9 e 12 meses 

- Grande Porto Adesão à greve "praticamente total" em cantinas hospitalares 

- Decisão Lisboa destaca cumprimento dos novos horários dos bares 

- Obras Dia Mundial do Livro recorda os quatro séculos de 'D. Quixote' 

- Medidas Passos ou Costa? Dedique um minuto a descobrir as diferenças 

- SINAPOL Dirigentes sindicais acusados de uso indevido de fundos 

- Indexante CGD é o único banco sem taxas Euribor negativas 
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http://economico.sapo.pt/noticias/troca-de-divida-atinge-4000-milhoes-de-euros_216734.html
http://economico.sapo.pt/noticias/proprietarios-vao-recorrer-ao-constitucional-para-travar-recibos-de-renda-electronicos_216728.html
http://economico.sapo.pt/noticias/novas-taxas-dos-certificados-nao-convencem-aforradores_216696.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fim-do-jardinismo-dita-uma-nova-era-para-o-jornalismo-na-madeira_216683.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nuno-crato-admite-aumentar-numero-de-bolsas-no-superior_216713.html
http://economico.sapo.pt/noticias/falta-de-pagamento-de-portagem-tera-regime-especial-antes-do-verao_216687.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugueses-sao-os-europeus-que-mais-negoceiam-precos-desde-a-crise_216732.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/379809/secretas-esconderam-informacoes-ao-ministerio-publico
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/379868/prepare-o-guarda-chuva-o-mau-tempo-vai-voltar
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/379863/precos-dos-combustiveis-sobem-nos-acores-a-partir-de-amanha
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/379817/afinal-a-social-democracia-nao-esta-morta
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/379851/euribor-continua-negativa-a-3-meses-e-renovam-minimos-a-6-9-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/379848/adesao-a-greve-praticamente-total-em-cantinas-hospitalares
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/379830/lisboa-destaca-cumprimento-dos-novos-horarios-dos-bares
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/379750/dia-mundial-do-livro-recorda-os-quatro-seculos-de-d-quixote
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Observador 
- Em defesa de uma Constituição positiva e simples 

- CaixaBank interessado no BPI mesmo sem Novo Banco 

- Madeira entre as 10 melhores ilhas do mundo 

- Andamos todos a ver mal. Porquê? 

- As razões que levaram secretário de Estado a sair 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Major-General Fernando Paula Vicente – “Base Aérea da OTA – Subsídio para a sua História 

no 75º Aniversário da sua Fundação” 
 

- Capitão de Mar-e-Guerra Almeida Moura – “Questões Prioritárias” 

 

Camaradas! Termina hoje a possibilidade de reserva de lugares para o Almoço Comemorativo 
do 41º Aniversário do 25 de Abril, promovido pelas Associações e Clubes Militares. Basta um 

click para reservar o seu lugar e dos seus Familiares e Amigos! 
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http://www.aofa.pt/rimp/MGEN_Paula_Vicente_OTA_Subsidio_para_Historia.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_Questoes_Prioritarias.pdf
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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 ) 

 

Exército - MONTAGEM DE PASSADIÇO 

Exército - 11ª EDIÇÃO DO DIA DA DEFESA NACIONAL NO REGIMENTO DE ARTILHARIA  

ANTIAÉREA Nº1 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

 

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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