
Noticias    

Diário de Noticias 

- Rui Rio: "Era hipócrita se dissesse que não penso" nas Presidenciais 

- Governo e socialistas de acordo em censurar a imprensa 

- Comissário do Euro elimina esperanças de Atenas  

- Trabalhadores da TAP mobilizam-se contra a greve 

- Qualidade do tratamento contra o cancro varia consoante o hospital 

- Prazo para abandonar casas na ilha do Farol da Ria Formosa termina hoje 

- Cruz Vermelha Portuguesa inicia hoje campanha de recolha de alimentos 

- Paulo Pereira de Almeida - Mentiras e guerra civil na política 

 

Correio da Manhã 

- PS admite subir idade da reforma 

- Espaços fechados sem tabaco 

- AR quer 'censurar' cobertura eleitoral 
 

Jornal de Noticias 

- Patrão do Grupo Lena partilhava contas com amigo de Sócrates  

- Medidas europeias para imigração sem preocupações humanitárias 

- Greve na TAP sem requisição civil 

- Moradores e comerciantes do Cais do Sodré em desespero 

- Fenprof ouvida na Judiciária sobre exame de inglês 
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Jornal de Notícias (cont.) 

- Espanhóis vão operar Metro do Porto por dez anos  

- David Pontes - O elogio do público 

- Felisbela Lopes - Censuras ocultas 
 

Público 

- Primeira obra de Santos Silva e do Grupo Lena tem 15 anos e não está pronta 

- Metro de Lisboa pede anulação de sentença que obriga a repor pensões 

- 82% dos profissionais consideram que falta dinheiro para tratamento do cancro 

- Comunicação social ameaça não fazer qualquer cobertura das legislativas 

- Mais de cinco mil já disseram não às metas curriculares do 1.º ciclo 

- Em 2020 tabaco será proibido em todos os espaços públicos fechados 

- Não são apóstolos, mas são crentes 
 

Ionline 

- Vasco Lourenço. “Sampaio da Nóvoa pode ajudar a acabar com o pantanal em que estamos 

submersos” 

- OE 2015. DGO divulga esta sexta-feira execução orçamental do primeiro trimestre 

- Energia. Tarifas sociais só abrangem 10% das famílias 

- Metro do Porto assinou com consórcio espanhol subconcessão por 10 anos 

- Perdas "extraordinariamente grandes" no BES alertaram Bruxelas em Agosto de 2014 
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Expresso 

- Vistos gold. Parlamento remete Miguel Macedo ao silêncio 

- Campanha eleitoral. Comunicação Social quer travar lei do PSD, CDS e PS 

- Comemorações do 25 de Abril debaixo de chuva 

- Soares não vai ao 25 de Abril. "Ouvir discursos do Presidente da República não é comigo" 

- União Europeia triplica meios de resgate. Mas não especifica quantos refugiados está 

disposta a acolher 

 

Diário Económico 

- Comissão de Ética recusa levantar imunidade parlamentar de Miguel Macedo 

- Chilenos querem produzir nozes no Alqueva 

- Como é a gestão dos novos donos da PT Portugal 

- Propostas económicas dos peritos encostam PS mais ao centro 

- Sindicato e meios de comunicação social contra diploma sobre cobertura da campanha 
eleitoral 

- Banco do Pireu perdoa dívidas até 20 mil euros 

- Quem manda em Portugal? 
 

Noticias ao Minuto 

- Joaquim Barroca Rodrigues Tudo o que se sabe sobre a nova detenção no caso Sócrates 

- Vasco Lourenço "Sampaio da Nóvoa já teria demitido o Governo" 

- Estados Unidos Aristides Sousa Mendes inspira oratória musical 

- Assunção Cristas "A sobretaxa do IRS pode acabar mais cedo" 

 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

24-04-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/vistos-gold-parlamento-remete-miguel-macedo-ao-silencio=f921428
http://expresso.sapo.pt/campanha-eleitoral-comunicacao-social-quer-travar-lei-do-psd-cds-e-ps=f921415
http://expresso.sapo.pt/comemoracoes-do-25-de-abril-debaixo-de-chuva=f921335
http://expresso.sapo.pt/soares-nao-vai-ao-25-de-abril-ouvir-discursos-do-presidente-da-republica-nao-e-comigo=f921373
http://expresso.sapo.pt/uniao-europeia-triplica-meios-de-resgate-mas-nao-especifica-quantos-refugiados-esta-disposta-a-acolher=f921388
http://expresso.sapo.pt/uniao-europeia-triplica-meios-de-resgate-mas-nao-especifica-quantos-refugiados-esta-disposta-a-acolher=f921388
http://economico.sapo.pt/noticias/comissao-de-etica-recusa-levantar-imunidade-parlamentar-de-miguel-macedo_216828.html
http://economico.sapo.pt/noticias/chilenos-querem-produzir-nozes-no-alqueva_216762.html
http://economico.sapo.pt/noticias/como-e-a-gestao-dos-novos-donos-da-pt-portugal_216765.html
http://economico.sapo.pt/noticias/propostas-economicas-dos-peritos-encostam-ps-mais-ao-centro_216799.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sindicato-e-meios-de-comunicacao-social-contra-diploma-sobre-cobertura-da-campanha-eleitoral_216836.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sindicato-e-meios-de-comunicacao-social-contra-diploma-sobre-cobertura-da-campanha-eleitoral_216836.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banco-do-pireu-perdoa-dividas-ate-20-mil-euros_216795.html
http://economico.sapo.pt/noticias/quem-manda-em-portugal_216823.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/380392/tudo-o-que-se-sabe-sobre-a-nova-detencao-no-caso-socrates
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/380439/sampaio-da-novoa-ja-teria-demitido-o-governo
http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/380436/aristides-sousa-mendes-inspira-oratoria-musical
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/380427/a-sobretaxa-do-irs-pode-acabar-mais-cedo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

24-04-2015 

 Notícias ao Minuto (cont.) 
- Presidente da República 25 Abril: Dez anos de apelos e reflexões de Cavaco Silva no 

parlamento 

- Mariana Mortágua "O que mais me perguntam é se Salgado vai preso" 

- Concurso Segurança Social quer encaixe de 10 milhões com venda de imóveis 

- Segurança Social A dívida dela era igual à de Passos. Eis o desfecho 

- Comentário "Quanto mais mexem na Seg. Social, mais insustentável fica" 

- Carvalho da Silva "PS faz este documento como se estivéssemos livres" 

- Investigação Há uma nova doença: Estar sentado 

- IPMA Funchal e Porto Santo com risco alto de exposição à radiação ultravioleta 

- Polícia Sindicatos da PSP querem que estatuto reconheça riscos da profissão 

 

Observador 
- Os novos donos de Portugal 

- Macedo: AR recusa levantamento de imunidade 

- Três dias com bandas sonoras de (e para) sempre 

- Onde os fumadores vão poder fumar 

- Atravessar o Mediterrâneo para viver no país de Ronaldo 

- As imagens que os líderes da UE não podem esquecer 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

http://observador.pt/especiais/os-novos-donos-de-portugal/
http://observador.pt/2015/04/24/parlamento-recusa-levantamento-de-imunidade-a-miguel-macedo/
http://observador.pt/2015/04/23/tres-dias-bandas-sonoras-sempre/
http://observador.pt/2015/04/24/os-fumadores-vao-poder-fumar/
http://observador.pt/especiais/huali-atravessou-mediterraneo-so-vir-pais-cristiano-ronaldo/
http://observador.pt/2015/04/23/atencao-dos-lideres-europeus-considerem-estas-imagens/
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/380435/25-abril-dez-anos-de-apelos-e-reflexoes-de-cavaco-silva-no-parlamento
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/380398/o-que-mais-me-perguntam-e-se-salgado-vai-preso
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/380393/seguranca-social-quer-encaixe-de-10-milhoes-com-venda-de-imoveis
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/380390/a-divida-dela-era-igual-a-de-passos-eis-o-desfecho
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/380295/quanto-mais-mexem-na-seg-social-mais-insustentavel-fica
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/380287/ps-faz-este-documento-como-se-estivessemos-livres
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/380465/ha-uma-nova-doenca-estar-sentado
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/380338/funchal-e-porto-santo-com-risco-alto-de-exposicao-a-radiacao-ultravioleta
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/380260/sindicatos-da-psp-querem-que-estatuto-reconheca-riscos-da-profissao
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

24-04-2015 

 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-Coronel José Lucas – “1 OU 25 DE ABRIL?” 
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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 - Museu do Ar participa no Festival IN – Inovação e Criatividade 

Força Aérea - Exposição do Centenário da Aviação Militar 

 

 

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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