
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos anuncia medidas de austeridade para abril 

- ESPECIALISTA : Cancro está a passar de "incurável" a "doença cronica" 

- Organização Mundial de Saúde: 7 milhões de mortos em 2012 devido à poluição do ar 

- Emigrantes enviaram 3 mil milhões para Portugal no ano passado 

- Adriano Moreira - O homem mais poderoso do mundo 

- Mário Soares - Social-democrata? 

 

Correio da Manhã 

- 1,9 milhões de portugueses em situação de pobreza 

 

Jornal de Noticias 

- Teodora Cardoso propõe nova taxa como incentivo à poupança 

- Líderes do G8 excluem Rússia 

- Jorge Fiel - Não gosto de me sentir um otário 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3776431
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3776801&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3776574&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Empresas/Artigo/CIECO332438.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3776407&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3776465&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/19-milhoes-de-portugueses-em-situacao-de-pobreza
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3776256
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=3776290&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3776408&opiniao=Jorge%20Fiel
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Perderam-se 95 mil empregos entre criação e encerramento de empresas 

- Diferença entre muito ricos e muito pobres continuou a subir em Portugal 

- Passos Coelho diz desconhecer valor dos cortes 

- Impacto da produção científica: Portugal na cauda da Europa 

- Alberto Pinto Nogueira - A prescrição de Jardim Gonçalves 

- Uma ópera barroca colectiva em estreia no CCB 

 

Ionline 

- Portugal lidera cortes na despesa social na União Europeia 

- Passos promete anunciar mais cortes antes das europeias 

- Portugal foi dos países em que a compra de bens e serviços não declarados mais aumentou 

- Eduardo Oliveira Silva - 25 de Abril de 2014 

- António Cluny - Vemos, ouvimos, lemos... e pensamos 

- Luís Menezes Leitão - Uma Europa alemã 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/perderamse-95-mil-empregos-entre-criacao-e-encerramento-de-empresas-1629582
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/diferencas-entre-os-muito-ricos-e-muito-pobres-continuou-a-subir-em-portugal-1629573
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-coelho-diz-desconhecer-valor-dos-cortes-1629560
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/impacto-da-producao-cientifica-portugal-na-cauda-da-europa-1629563
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-prescricao-de-jardim-goncalves-1629507
http://www.publico.pt/cultura/noticia/uma-opera-barroca-colectiva-em-estreia-no-ccb-1629540#/0
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-lidera-cortes-na-despesa-social-na-uniao-europeia/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-promete-anunciar-mais-cortes-das-europeias/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-foi-dos-paises-compra-bens-servicos-nao-declarados-mais-aumentou/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/25-abril-2014/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/vemos-ouvimos-lemos-pensamos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/uma-europa-alema
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Austeridade tira 29 mil milhões de euros aos portugueses 

- Banco de Portugal força Grupo Espírito Santo a fazer provisões de 700 milhões 

- PS acusa Governo de não procurar consenso na Defesa 

- Um em cada cinco portugueses corre risco de pobreza 

 

Destak 

- Juros da dívida de Portugal a cinco e dez anos a descer para mínimos de março de 2010 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

25-03-2014 

20139-07-

2013 

 

 

http://expresso.sapo.pt/austeridade-tira-29-mil-milhoes-de-euros-aos-portugueses=f862270
http://expresso.sapo.pt/banco-de-portugal-forca-grupo-espirito-santo-a-fazer-provisoes-de-700-milhoes=f862337
http://expresso.sapo.pt/ps-acusa-governo-de-nao-procurar-consenso-na-defesa=f862322
http://expresso.sapo.pt/um-em-cada-cinco-portugueses-corre-risco-de-pobreza=f862316
http://www.destak.pt/artigo/190432-juros-da-divida-de-portugal-a-cinco-e-dez-anos-a-descer-para-minimos-de-marco-de-2010
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - IH REALIZOU LEVANTAMENTO TOPO-HIDROGRÁFICO NO PORTO DA PÓVOA DE  

VARZIM 

Exército - COMEMORAÇÕES DO 55º ANIVERSÁRIO DA DIREÇÃO DE HISTÓRIA E CULTURA  

MILITAR  

Força Aérea - Passatempo Força Aérea - Futurália - Instagram 

 

 

 

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/IH-realizou-levantamento-topo-hidrografico-no-porto-da-Povoa-de-Varzim.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDO55%C2%BAANIVERS%C3%81RIODADIRE%C3%87%C3%83ODEHIST%C3%93RIAECULTURAMILITAR.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-523-passatempo-forca-aerea-futuralia-instagram
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/0325/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



