
Noticias    

Diário de Noticias 

- Facebook quebra leis europeias ao registar navegação Internet de todos, mesmo os que 
não têm conta 

- Sindicato do Pessoal de Voo abandonou a UGT 

- Desemprego na zona euro cai para 11,3%. É o valor mais baixo desde 2012 

- Infeções hospitalares causam milhares de mortes em Portugal 

- Portuguesa de 15 anos vence prémio internacional de fotografia 

- António Costa teme que "fatura" dos clientes do Espírito Santo sobre para o Estado 

- Senhorios obrigados a passar recibo eletrónico para rendas mensais superiores a 70 euros 

- Turistas livram-se da taxa criada pela Câmara. A ANA é que vai pagar 

- Governo esperava que IMI subisse 10,1%. Afinal aumenta 6,3% 

- Lisboa em penúltimo lugar no ranking do combate à poluição do ar 

- Mário Soares - Tudo é diferente 
 

Correio da Manhã 

- Bombeiros com salários em falta 

- Criminalidade violenta desce 5,4% 

- Armando Esteves Pereira -Rendas eléctricas 

- Joana Amaral Dias - Vem no jornal 
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Jornal de Noticias 

- Metro de Lisboa atira para o lixo 20 milhões 

- Temperaturas passam dos 30 na quarta e descem na sexta 

- Beber leite também pode fazer mal à saúde 

- Seguradoras da Germanwings destinam 279 milhões de euros para indemnizações 

- Receita do IMI sobe mais no Porto  

- Recibos eletrónicos obrigatórios para rendas acima de 70 euros 

- Rafael Barbosa - Cofres cheios... de dívida 

- Mariana Mortágua - A verdadeira lista VIP 

- José Manuel Silva - Legionela. Ninguém se demite?! 

 

Público 

- "O AVC é uma bomba-relógio", avisam os especialistas 

- Gestora dos aeroportos vai pagar até 4,4 milhões por taxa turística de Lisboa 

- Grupo norte-americano compra mais duas universidades em Portugal 

- Crescimento potencial português ameaçado por falta de investimento 

- Lisboa é das cidades europeias menos empenhada na melhoria da qualidade do ar 

- Violência doméstica e delinquência juvenil aumentam em Portugal 

- Hospitais integram projecto para reduzir infecções hospitalares para metade 

- Faltam estratégias para combater abandono no ensino superior, diz rede europeia 

- Emanuel Gonçalves - Mar revolto 

- José Vítor Malheiros - A indiferença de Costa e a falta de diferença do PS 
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Ionline 

- Baixas médicas. Bastonário admite comunicação directa aos patrões 

- 10 dicas para viajar em segurança na Páscoa 

- IPMA. Doze concelhos do continente com risco elevado de incêndio 

- Menezes Leitão. Recibos electrónicos vão causar "algumas dificuldades" aos proprietários 

- Serviços mínimos para greve de revisores só obrigam comboios a chegar ao destino  

- António Cluny - Cooperação judiciária: Parar para avançar (2) 

 

Expresso 

- Construtor que deu presente a Salgado queixa-se de ter perdido 25 milhões com o fim do 

BES 

- Desemprego jovem sempre a subir 

- Pesa até 13 quilos e pode atingir 2,80 metros de asas abertas. E tem uma história nova que 
envolve o Alentejo 

- Ministério da Educação testa programação nos currículos do ensino básico 

- Carris marca greve para o mesmo dia do Metro 

- Ministério da Educação volta a não pagar bolsas de mérito a alunos carenciados 
 

Diário Económico 
- José Guilherme: "Nunca paguei comissões por negócios em Angola" 

- “Dívida pública portuguesa ainda está em níveis muito altos” 

- Insolvências de empresas voltam a aumentar nos dois primeiros meses do ano 

- Entrega do IRS pela internet arranca amanhã 
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 Diário Económico (cont.) 
- Câmaras vão poder dar apoios a fundo perdido às empresas 

- Desemprego jovem em Portugal aumenta pelo quinto mês 

Noticias ao Minuto 
- Conselho Europeu Grécia: situação está controlada mas sem acordo esta semana 

- Declaração Entrega de IRS em papel voltou a diminuir em 2015 

- Aviação Presidente do SNPVAC não receia perder força com saída da UGT 

- Lisboa Polícias espanhóis ajudam PSP na relação com turistas na Páscoa 

- Grândola Exposição de João Cutileiro inicia celebrações do 25 de Abril 

- Eleições Madeira: Validados três novos votos, dois para MRPP 

 

Observador 
- Há ruas sem nome no centro de Lisboa 

- Impasse. O que separa a Grécia e os credores? 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- AOFA - Audiência com o Exmo. Sr. General Ramalho Eanes 

 

- Entrevista do Capitão Piloto-Aviador, João Teixeira (Presidente do Colégio de Pilotos- 

Aviadores da AOFA), ao Diário dos Açores - 28 de Março de 2015! 
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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 ) 

Exército - CONCURSO DE ADMISSÃO AO 44.º CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS DO  

QP DO EXÉRCITO (ÁREAS A, B e C) 

Exército - Biblioteca do Exército – Destaque Bibliográfico  

Exército - Hospital das Forças Armadas - Informação  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FORÇA MILITAR PORTUGUESA PARTE PARA A  

LITUÂNIA EM MISSÃO DA NATO 

 

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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