
Noticias    

Diário de Noticias 

- Autoridade Marítima: "Incrementar as acções próprias de Guarda Costeira", diz Berta  

Cabral 

- Auditoria forense ao GES aponta gestão ruinosa de Ricardo Salgado 

- PJ vai deter mais pessoas no 'polvo' da Segurança Social 

- Ferreira Fernandes - As revelações de Passos sobre Passos Coelho 

 

Correio da Manhã 

- Prémio internacional distingue esquadra 751 da Força Aérea 

- Passos a contas com o Fisco 

- Rui Pereira - O horror ao vácuo 

- Responsáveis da Segurança Social presos por corrupção 

 

Jornal de Noticias 

- José Sócrates reage a Passos e nega ter enriquecido 

- ADSE acabou 2014 com saldo positivo de 201 milhões 

- Rafael Barbosa - Falta de memória ou de vergonha? 

- João Gonçalves - Desventuras da bipolarização 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4433966&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4435315&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4435197
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4435333&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Focohttp://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4435333&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=hl
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_alvo_de_processos_fiscais.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/rui_pereira/detalhe/o_horror_ao_vacuo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/responsaveis_da_seguranca_social_presos_por_corrupcao.html
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4435384&dossier=Opera%E7%E3o%20Marqu%EAs&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4435382
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4435330&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4435351&opiniao=Jo%E3o%20Gon%E7alves
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Programa do PS vai a votos antes das legislativas 

- “Não foi a PT que fez cair o BES, foi o BES que fez cair a PT” 

- Director e um responsável da Segurança Social detidos por corrupção 

- Perdas potenciais dos swaps já superam 1800 milhões de euros 

- Juncker nega haver tensões entre Bruxelas e a sua "amiga" Merkel 

 

Ionline 

- Forças e serviços segurança sob tutela única e "simplex" policial 

- Luís Osório - Sobre a perfeição dos imperfeitos 

- Luís de Sousa - Sobre a corrupção legal 

 

Expresso 

- Pacheco Pereira. "É importante que se conheça a correspondência entre o Governo e a  

troika" 

- Sandro Mendonça - Patentemente escondido 

 

Diário Económico 

- As primeiras 10 irregularidades detectadas no universo Espírito Santo pela Deloitte 

- 4.107 beneficiários renunciaram à ADSE desde 2012 

- Acções europeias avançam à espera de reunião do BCE 

- PSD/CDS viabilizam projectos da oposição sobre enriquecimento injustificado 
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http://economico.sapo.pt/noticias/4107-beneficiarios-renunciaram-a-adse-desde-2012_213300.html
http://economico.sapo.pt/noticias/accoes-europeias-avancam-a-espera-de-reuniao-do-bce_213318.html
http://economico.sapo.pt/noticias/psdcds-viabilizam-projectos-da-oposicao-sobre-enriquecimento-injustificado_213299.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/programa-do-ps-vai-a-votos-antes-das-legislativas-1688057
http://www.publico.pt/economia/noticia/nao-foi-a-pt-que-fez-cair-o-bes-foi-o-bes-que-fez-cair-a-pt-1688122?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pj-e-diap-tem-em-curso-operacao-de-combate-a-corrupcao-com-ligacoes-a-seguranca-social-1688043
http://www.publico.pt/economia/noticia/perdas-potenciais-dos-swaps-ja-superam-1800-milhoes-de-euros-1688067
http://www.publico.pt/mundo/noticia/juncker-nega-haver-tensoes-entre-bruxelas-e-a-sua-amiga-merkel-1688088
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/forcas-servicos-seguranca-sob-tutela-unica-simplex-policial/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sobre-perfeicao-dos-imperfeitos/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/sobre-corrupcao-legal/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/pacheco-pereira-e-importante-que-se-conheca-a-correspondencia-entre-o-governo-e-a-troika=f913505
http://expresso.sapo.pt/patentemente-escondido=f913582
http://economico.sapo.pt/noticias/as-primeiras-10-irregularidades-detectadas-no-universo-espirito-santo-pela-deloitte_213316.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Martin Schulz : "Europa está a pedir sacrifícios às pessoas para salvar bancos" 

- Segurança Social : Nova polémica: Passos envolvido em mais cinco processos fiscais 

 

Observador 

- BCE começa este mês a comprar dívida. Mas a quem? 

- Portugal é o país da UE onde a desigualdade salarial entre homens e mulheres mais  

aumentou com a crise 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- AOFA – Grande Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas 

A AOFA está a levar a efeito um “Grande Inquérito” a todos os Oficiais das Forças Armadas, 

Sócios e Não Sócios da AOFA, no Activo, Reserva e Reforma, no sentido de obter as 

percepções e sensibilidades dos Oficiais sobre temas tão diversos e relevantes como o 

EMFAR, a ADM, as Carreiras, as Remunerações, Condições de Trabalho, etc. A sua 

participação neste Inquérito faz TODA a Diferença! 

Para responder ao Inquérito clique AQUI 
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/356483/europa-esta-a-pedir-sacrificios-as-pessoas-para-salvar-bancos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/356215/nova-polemica-passos-envolvido-em-mais-cinco-processos-fiscais
http://observador.pt/especiais/bce-comeca-este-mes-a-comprar-divida-mas-a-quem/
http://observador.pt/2015/03/05/portugal-e-o-pais-da-ue-onde-a-desigualdade-salarial-entre-homens-e-mulheres-mais-aumentou-com-a-crise/
http://goo.gl/forms/0ABo3IBw7G
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - LIMPEZA DE CURSOS DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE MIRA 

Força Aérea - Lançamento do Livro DEZ DÉCADAS DE FORÇA AÉREA 

Força Aérea - Chefes do três Ramos visitam Real Thaw 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO - EXERCÍCIO FOX I 

 

 

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/Farol-do-Cabo-da-Roca-encerra-temporariamente-a-visitas-.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-785-lancamento-do-livro-dez-decadas-de-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/noticia-784-chefes-do-tres-ramos-visitam-real-thaw
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/784
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0305/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



