
Noticias    

Diário de Noticias 

- José Sócrates volta a escrever da cadeia. E admite vir a ser condenado 

- Adriano Moreira - As pegadas na areia 

- Ferreira Fernandes - E auditar os líderes que mentiram, pode? 

 

Correio da Manhã 

- Nóvoa avança com carta de princípios 

- Presidente quer mudar lei eleitoral 

- Armando Esteves Pereira - País pobre e 'low cost' 

- Baptista-Bastos - O destino deles 

 

Jornal de Noticias 

- Pilotos da TAP decidem manter greve 

- Pedro Ivo Carvalho - Política por decreto 

- João Gonçalves - Da "velha" a uma nova república 

 

Público 

- Protecção de Dados arrasa lista de agressores sexuais de menores 

- Governo perdoa 85 milhões ao Novo Banco na transferência de créditos do BES 

- PSD ameaça forçar análise do cenário do PS no Parlamento 

- José Vítor Malheiros - Esta União Europeia que nos envergonha 

- Rui Tavares - "Uma república de cidadões" 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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29-04-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4538493&page=-1
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http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/novoa_avanca_com_carta_de_principios.html
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/presidente_quer_mudar_lei_eleitoral.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/pais_pobre_e_low_cost.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/o_destino_deles.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4539046
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4538844&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4538845&opiniao=Jo%E3o%20Gon%E7alves
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/proteccao-de-dados-arrasa-base-de-dados-de-abusadores-de-menores-1693959
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-perdoa-85-milhoes-ao-novo-banco-na-transferencia-de-creditos-do-bes-1693896
http://www.publico.pt/politica/noticia/psd-ameaca-forcar-analise-do-cenario-do-ps-no-parlamento-1693954
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Ana Sá Lopes - Programas eleitorais visados por Bruxelas. Assim é que era 

- Sara Falcão Casaca - As mulheres e Abril... 

- Ana Kotowicz - Somos todos quem? 

 

Expresso 

- Almeida Santos vai à apresentação de Sampaio da Nóvoa 

- Alexandre Abreu - O bom, o mau e o ausente 

 

Diário Económico 

- UTAO alerta para "evolução desfavorável" da receita fiscal 

- Greve dos pilotos da TAP pode afectar 3.000 voos e 300 mil passageiros 

- Os mercados já celebram mesmo quando Tsipras fala em referendos 

 

Noticias ao Minuto 

- Vasco Lourenço : Deputados "dizem asneiras" quando falam de história 

- Albertina Pedroso : Auditoria ao colapso do Citius ainda não começou 

- ERT : Parlamento da Grécia aprova a reabertura da radiotelevisão pública 
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Observador 
- BES. PS e PSD juntos nas conclusões de um inquérito pela primeira vez em 10 anos 

- Sampaio da Nóvoa: como (e com quem) vai ser o pontapé de saída da corrida para Belém 

 

MSN.Com 
- Militares portugueses vão combater Estado Islâmico 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Luís Alves de Fraga (Membro do Conselho Deontológico da AOFA) - Intervenção, na  

qualidade de Capitão de Abril e representante do MFA, na sessão solene do 25 de Abril  

promovida na Câmara Municipal do Funchal 
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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 ) 

 

Marinha - SANTA CASA RESTAURA CAPELA DE SÃO ROQUE NAS INSTALAÇÕES DA  

MARINHA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITA COMANDO  

CONJUNTO PARA AS OPERAÇÕES MILITARES 

 

 

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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