
Noticias    

Diário de Noticias 

- Despedimentos sem justa causa: CGTP diz que recuo nas indemnizações era inevitável 

- 'THINK-TANK' : Portugal sofreu com inexperiência da EU 

- EDUARDO CATROGA : "Chegou a hora da verdade, temos de mudar de vida" 

- GOVERNO : Reuniões para aprovar DEO e discutir salário mínimo 

 

Correio da Manhã 

- Paulo Portas esclarece swaps nos submarinos 

 

Jornal de Noticias 

- "Troika" volta a Portugal duas vezes por ano pelo menos até 2037 

- Investigador no Porto desenvolve sistema portátil de deteção do cancro da mama 

- Paulo Ferreira - O dom maior que o céu deu aos homens 

- Fernando Santos - A ganância e o caldo entornado 

 

Público 

- Austeridade de 30 mil milhões não chegou para cumprir meta do défice 

- 98 pilotos aderem à AOFA em protesto 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3833286&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3833335&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3833332&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3833072
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/paulo-portas-esclarece--swaps-nos-submarinos
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3833246&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=3833415&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3831821&opiniao=Paulo%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3832838&opiniao=Fernando%20Santos
http://www.publico.pt/economia/noticia/austeridade-de-30-mil-milhoes-nao-chegou-para-cumprir-meta-do-defice-1633776
http://www.publico.pt/politica/noticia/98-pilotos-aderem-a-aofa-em-protesto-1633865?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+PublicoRSS+%28Publico.pt%29
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Marisa Matias. "É preciso desobedecer. Nenhum caminho é fácil" 

- IRS. Independentes têm de entregar declaração em Maio 

- Luís Rosa - Atracção pelo abismo 

- Adriano Campos - Este país não é para quem trabalha 

 

Expresso 

- Nicolau Santos - Morreu um enorme poeta da língua portuguesa 

- Aguiar-Branco - "Respeito-os mais por aquilo que fizeram do que por aquilo que dizem" 

 

Diário Económico 

- Semana arranca com DEO e fecha com pós-troika 

- Bruno Faria Lopes – O Serviço da Dívida e a Liberdade 

- Agostinho Lopes – A Narrativa 

- Tribunais penhoraram 181.000 Reformas no ano passado 

- Marco Capitão Ferreira - Para lá da Cognoscibilidade 

- Mário Soares - Cavaco “nunca foi capaz de usar um cravo” 
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http://economico.sapo.pt/noticias/semana-arranca-com-deo-e-fecha-com-postroika_192001.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/marisa-matias-preciso-desobedecer-nenhum-caminho-facil/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/irs-independentes-tem-entregar-declaracao-maio/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/atraccao-pelo-abismo/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/este-pais-nao-quem-trabalha/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/morreu-um-enorme-poeta-da-lingua-portuguesa=f867427
http://expresso.sapo.pt/respeito-os-mais-por-aquilo-que-fizeram-do-que-por-aquilo-que-dizem=f867262
http://economico.sapo.pt/noticias/o-servico-da-divida-e-a-liberdade_192032.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-narrativa_192005.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tribunais-penhoraram-181-mil-reformas-no-ano-passado_192017.html
http://economico.sapo.pt/noticias/para-la-da-cognoscibilidade_192003.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-nunca-foi-capaz-de-usar-um-cravo_191969.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel David Martelo - "Problema Nosso" 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "Se Soubesse o que Sei Hoje" 

- Coronel Aniceto Afonso - "Revolução de Abril - Significado e Balanço" 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra Caldeira Santos – Discurso no Almoço Comemorativo do 25 de  

Abril promovido pelos Clubes e Associações Militares (Vídeo) 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra Almeida Moura – Discurso, em inglês, no decorrer do 109º  

Presidium da EUROMIL (Vídeo) 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra Almeida Moura – Discurso escrito (Versão em Português)  

proferido no decorrer do 109º Presidium da EUROMIL  

- Tenente-Coronel António Mota – Discurso, em inglês, no decorrer do 109º Presidium da  

EUROMIL (Vídeo) 

- Tenente-Coronel António Mota – Discurso escrito (Versão em Português) proferido no  

decorrer do 109º Presidium da EUROMIL  

- Presidente da EUROMIL, Emmanuel Jacob - Discurso, em inglês, no decorrer do 109º  

Presidium da EUROMIL (Vídeo) 
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http://www.aofa.pt/artigos/David_Martelo_Problema_Nosso.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Coronel_Matos_Gomes_Se_Soubesse_o_que_Sei_hoje.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Aniceto_Afonso_Revolucao_de_Abril_Significado_e_Balanco.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pwgLJQlKHfg
https://www.youtube.com/watch?v=YYYEQPu1M6I&feature=youtu.be
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_Intervencao_EUROMIL_Lisboa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ya5MxhIZdro&feature=youtu.be
http://www.aofa.pt/artigos/EUROMIL_Saudacao_Boas_Vindas_Portugues.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rfqJH1Fzzp8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – A HORA DA LIBERDADE 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DO HOSPITAL MILITAR REGIONAL Nº 1 

Força Aérea - Força Aérea nas comemorações do 25 de Abril 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - O COMANDANTE SUPREMO ALIADO NA EUROPA  

REALIZA CONFERÊNCIA DE IMPRENSA NO FORTE DE SÃO JULIÃO DA BARRA - Atualização 

 

 

 

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 

28-04-2014 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93AHORADALIBERDADE.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADOHOSPITALMILITARREGIONALN%C2%BA1.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-560-forca-aerea-nas-comemoracoes-do-25-de-abril
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2014-09
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/0428/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



