
Noticias    

Diário de Noticias 

- Nomeações na Segurança Social causaram "muito desconforto" 

- Portugal vai ter 710 militares no exterior. Iraque e Roménia são as novas missões 

- Um em cada três clientes da banca queixa-se de problemas 

- Baixar os impostos só depois de 2019 

- WOLFGANG MUNCHAU - Europa: a verdadeira ameaça está na Ucrânia e não na Rússia 

- Sérgio Figueiredo - Não regulam bem 

- Nuno Saraiva - Em democracia nem a imbecilidade vai ao visto prévio 

 

Correio da Manhã 

- Milionários entre lesados do BES 

- Armando Esteves Pereira - Casamento conveniente 

- José Rodrigues - Juntar fraquezas 

 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - Piromania discursiva 

- José Mendes - Copo meio cheio 

- Rui Sá - Uma força da natureza 

- Afonso Camões - O que faltava! 

- Azeredo Lopes - Deu-lhes um vaipe 
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Público 

- Negócio pouco transparente entre o Estado e a Salvador Caetano 

- Estado arrisca perder 21 milhões no conflito dos diamantes com Angola 

 - “Quem não tem pão não tem liberdade. E há cada vez menos pão na mesa dos 
portugueses” 

- Filha de Salgueiro Maia emigrou para o Luxemburgo e lembra “convite” de Passos 
 

Ionline 

- Pilotos. Serviços mínimos obrigam a voos para Açores, Madeira, Angola, Moçambique, Brasil 
e destinos europeus 

- 15 por cento dos GNR já pensaram em pôr termo à vida 

- Médico Cândido Ferreira candidata-se à Presidência da República 

- Campanhas. Revolta contra “visto prévio” obriga Bloco Central a recuar 
 

Expresso 

- CP paga dívida histórica a trabalhadores 

- Filha de Salgueiro Maia lamenta ter sido "convidada" a sair de Portugal por Passos Coelho 

- Parem de brincar com a Segurança Social! O dinheiro não é vosso, é nosso! 

Diário Económico 

- PS quer pôr ex-alunos a financiar universidades 

- Fornecedor da Autoeuropa avança com despedimento colectivo de 100 pessoas 

- Quadros do Banco de Portugal ajudam a fazer programa do PSD 

- Passos e Portas formalizam anúncio de coligação 

- Maioria chumba todas as recomendações da oposição sobre Programa de Estabilidade 
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Noticias ao Minuto 

- Economistas : Euro cai e evita que os salários desçam em Portugal 

- Habitação : Atenção, pode estar a pagar mais IMI do que devia 

- Jerónimo de Sousa : Anúncio da coligação PSD/CDS-PP "foi insulto" ao 25 de Abril 

- Vasco Lourenço: Coligação deve manter-se se "está satisfeita com porcaria feita" 

 

Observador 
- O que vai acontecer ao preço da água? O mapa dos aumentos e descidas 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA - Discurso proferido pelo Coronel Orlando Dias (Vogal do Conselho Nacional da AOFA) 

na homenagem a Salgueiro Maia, em Santarém 

- General Loureiro dos Santos - "Um General também se comove" 

- Major-General Bargão dos Santos - "Alocução nos Restauradores no final do Grande Desfile 
do 25 de Abril da Avenida da Liberdade" 

- Coronel Batista Alves – Discurso no Almoço Comemorativo do 41º Aniversário do 25 de Abril 

promovido pelos Clubes e Associações Militares 

- Coronel David Martelo - "Um novo 25 de Abril". Alocução proferida no IASFA/Porto, por 
ocasião do convívio de oficiais comemorativo do 41º aniversário do 25 de Abril! 

 

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 ) 

 

Marinha – Fragata Bartolomeu Dias em Cooperação Técnico-Militar em Cabo Verde 

Exército – Cerimónia do Dia da Arma de Transmissões e do Regimento de Transmissões 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DO REGIMENTO DE INFANTARIA Nº10  

Exército – Assinatura de Adenda do Protocolo entre e Exército e a Câmara Municipal de Mira  

Exército – Apoio à Câmara Municipal de Constância nas Festas da Nossa Senhora da Boa  

Viagem.   

Força Aérea - CEMFA E CEME visitam destacamento no MALI 

Força Aérea - "Lobos" já realizaram quatro missões no Saharan Express 

Força Aérea - Militares da FA participam em missão NATO 
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As Nossas Forças Armadas (cont.) 

( 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 - Equipa da Força Aérea vence na categoria de "Gestão de Risco" 

EMGFA - MILITARES PORTUGUESES PARTICIPAM EM MISSÃO NATO NA ROMÉNIA 

EMGFA – Fragata Bartolomeu Dias em Cooperação Técnico-Militar em Cabo Verde 

EMGFA – Militares Portugueses na Lituânia participal em Exercício de Fogos Indiretos 

EMGFA – Lobos da Força Aéra Portuguesa mantêm participação no Saharan Express 2015  
 

 

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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