
Noticias    

Diário de Noticias 

- "SWAPS" : Juvenal Silva Peneda nega ter feito "esse tipo de contratos" 

- Subsídios de férias até 600 euros afinal vão ser pagos já no verão 

- CONSELHO DE MINISTROS : Governo ordena à CGD que liberte mil milhões 

- REAÇÃO : PCP diz que memorando de crescimento é "ato de propaganda" 

- O dia do milagre perfeito 

 

Correio da Manhã  

- Contas: Execução orçamental consegue folga com impostos : IRS dá ao Estado 6 milhões  

por dia 

- 25 de abril: Residência oficial do primeiro-ministro : São Bento não vai abrir portas 

- Correio da Educação : Concurso de demissão 

- A casta do poder 

 

Jornal de Noticias 
- Conselho da Europa denuncia maus-tratos da polícia em Portugal 

- "Há muito para fazer" em Portugal para melhorar condições nas prisões 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3182881
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO143398.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3182096&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3182808&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3183016&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/irs-da-ao-estado-6-milhoes-por-dia
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/sao-bento-nao-vai-abrir-portas
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/mario-nogueira/concurso-de-demissao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/armando-e-pereira/a-casta-do-poder
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3182913&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3182952&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- PSD e CDS anunciam comissão de inquérito aos contratos swaps 

- Ministério quer hospitais com consultas até às 22h e aos sábados 

- Já é possível visitar alguns monumentos portugueses sem sair do sofá 

- Associação 25 de Abril apela aos partidos para expulsarem corruptos (*) 

- Um programa longe das expectativas (*) 

 

Ionline 

- Reformados e Salários e pensões mais baixas recebem subsídios em Junho 

- Governo obriga Caixa a injectar 3,5 mil milhões na economia 

- Swapgate. Buraco duplicou desde que foi identificado, em 2011 

- Execução orçamental. Cerco fiscal de Gaspar segura receita mas défice piora 201% 

- Governo. Novo secretário de Estado desejou “boa viagem” a Gaspar 

- Hiper recusam pagar taxa de segurança alimentar 

- A Alemanha vai pagar? 

- A arca da governação 

- Mexidas aos solavancos 

 

Expresso 

- Governo foi alertado para 'swaps' em 2008 

- Défice orçamental dentro do limite da troika em março 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/psd-e-cds-anunciam-comissao-de-inquerito-aos-contratos-swap-1592262
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministerio-quer-hospitais-com-consultas-ate-as-22h-e-aos-sabados-1592218
http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/ja-e-possivel-visitar-alguns-monumentos-portugueses-sem-sair-do-sofa-1592214
http://www.ionline.pt/portugal/subsidio-cortado-vai-ser-pago-junho-quem-ganha-600-euros-duas-partes-quem-ganha-1100
http://www.ionline.pt/dinheiro/estado-obriga-cgd-injectar-35-mil-milhoes-na-economia-2014
http://www.ionline.pt/dinheiro/swapgate-buraco-duplicou-foi-identificado-2011
http://www.ionline.pt/dinheiro/execucao-orcamental-cerco-fiscal-gaspar-segura-receita-defice-piora-201
http://www.ionline.pt/portugal/governo-novo-secretario-estado-desejou-boa-viagem-gaspar
http://www.ionline.pt/dinheiro/taxa-alimentar-grandes-superficies-nao-pagam-vao-tribunal
http://www.ionline.pt/opiniao/alemanha-vai-pagar
http://www.ionline.pt/opiniao/arca-da-governacao
http://www.ionline.pt/opiniao/mexidas-aos-solavancos
http://expresso.sapo.pt/governo-foi-alertado-para-swaps-em-2008=f802291
http://expresso.sapo.pt/defice-orcamental-dentro-do-limite-da-troika-em-marco=f802336
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Polícia Marítima apreende 500 quilos de amêijoa  

Exército - EXERCÍCIO RELÂMPAGO 13 

 

 

 

 

 

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/noticiaseagenda/noticias/Pages/PoliciaMaritimaapreende500quilosdeameijoa.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOREL%C3%82MPAGO13.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/0424/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 




