
Noticias    

Diário de Noticias 

- Medidas de Austeridade para 2015 : Documento de Estratégia Orçamental  apresentado  

hoje 

- Dívidas à Segurança Social podem ser pagas em 150 prestações 

- Presidência da Comissão Europeia: Candidatos querem apoio dos bancos à economia real 

- Adriano Moreira - O Império do Meio 

- Pedro Tadeu - Ajuda às vítimas da guerra mundial 

- Mário Soares - No quadragésimo aniversário 

 

Jornal de Noticias 

- Governo admite prolongar cortes nas horas extra e feriados 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3834729
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO343007.html
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3834493&seccao=Europa&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3834692&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3834634&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3834697&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3834357&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- No ano passado morreram quase mais 24 mil pessoas do que as que nasceram 

- Centenas contestam nos tribunais fim dos complementos de reforma 

- Até as crianças percebem que o país empobreceu 

- Governo aproxima-se dos patrões e prolonga suspensão das horas extras 

- Solução permanente para pensões e salários apresentada esta terça-feira 

- Criadas células que produzem insulina a partir de clones de embriões humanos 

- José Vítor Malheiros - O papão do escrutínio público 

- Extrema-direita: Farage, Le Pen e Wilders em rota para vencer eleições europeias 

- Um fotógrafo com "olhar de puto" viu Portugal mudar 

 

Ionline 

- Segurança Social apoiou menos 168 mil pessoas no primeiro trimestre 

- CSM confirma alertas de prescrições desde Março de 2010 e diz que causa é a falta de  

funcionários 

- Carvalho da Silva. Aumento do SMN é imprescindível para a sobrevivência da contratação  

colectiva 

- Eduardo Oliveira Silva - Ruptura social e governação de anúncio 

- Miguel Romão - O miserabilismo populista e os seus custos 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/no-ano-passado-morreram-quase-mais-24-mil-pessoas-do-que-as-que-nasceram-1633967
http://www.publico.pt/economia/noticia/centenas-contestam-nos-tribunais-fim-dos-complementos-de-reforma-1633921
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ate-as-criancas-percebem-que-o-pais-empobreceu-1633888?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-quer-prolongar-cortes-nas-horas-extras-ate-ao-final-do-ano-1633917?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/solucao-permanente-para-pensoes-e-salarios-apresentada-esta-tercafeira-1633942
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/embrioes-humanos-clonados-desenvolvem-celulas-que-produzem-insulina-1633927?page=-1
http://www.publico.pt/portugal/noticia/o-papao-do-escrutinio-publico-1633895?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/farage-le-pen-e-wilders-podem-sair-vencedores-das-eleicoes-europeias-1633883
http://www.publico.pt/cultura/noticia/um-fotografo-com-olhar-de-puto-viu-portugal-mudar-1633559
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/seguranca-social-apoiou-menos-168-mil-pessoas-no-primeiro-trimestre/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/csm-confirma-alertas-prescricoes-marco-2010-diz-causa-falta-funcionarios/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/carvalho-da-silva-aumento-smn-imprescindivel-sobrevivencia-da-contratacao-colectiva/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/ruptura-social-governacao-anuncio/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/miserabilismo-populista-os-seus-custos/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Adiado anúncio do Documento de Estratégia Orçamental para esta terça-feira 

 

Diário Económico 

- El País: Portugal segue por estradas secundárias 

- Prestação da casa alcança o nível mais elevado desde 2012 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-Coronel Mira Dias – Discurso proferido, em nome da AOFA, na homenagem a 
Salgueiro Maia em Santarém 
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http://economico.sapo.pt/noticias/el-pais-portugal-segue-por-estradas-secundarias_192139.html
http://economico.sapo.pt/noticias/prestacao-da-casa-alcanca-o-nivel-mais-elevado-desde-2012_192091.html
http://expresso.sapo.pt/adiado-anuncio-do-documento-de-estrategia-orcamental-para-esta-terca-feira=f867516
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Discurso_Salgueiro_Maia_Santarem_2014ABR25.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - AQUÁRIO VASCO DA GAMA AJUDA NA REPOVOAÇÃO DE ESPÉCIES NA FAUNA  

PORTUGUESA 

Marinha - ACADEMIA DE MARINHA LANÇA LIVRO “A MARINHA EM ÁFRICA” 

 

 

 

 

 

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/Aquario-Vasco-da-Gama-ajuda-na-repovoacao-de-especies-na-fauna-portuguesa.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Academia-de-Marinha-lan%C3%A7a-livro-A-Marinha-em-Africa.aspx
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/0429/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



