
Noticias    

Diário de Noticias 

- Parlamento grego aprova comissão para reclamar reparações de guerra à Alemanha 

- Galp e Eni investem 92 milhões para procurar petróleo no Alentejo 

- Incentivos são bons mas não chegam para tirar médicos do privado 

- Adriano Moreira - O nacionalismo internacionalista 

 

Correio da Manhã 

- PS e PSD em queda 

- Lista de suplementos remuneratórios deverá ser publicada esta semana - Leite Martins 

- Baptista-Bastos - Os jogos da infâmia 

- Carlos Rodrigues - A hora do pântano 

 

Jornal de Noticias 

- Documentos sobre o BES afinal eram cópias de jornais e declarações na TV 

- Pedro Ivo Carvalho - As sirenes do Portugal que vale a pena 
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Público 

- Passos poderá ter estado oito anos sem pagar contribuições e não cinco 

- Carlos Alexandre falou sobre as suas finanças no Tribunal da Relação 

- Ministro atribui demissões na saúde a “período eleitoral” 

- Bruxelas exige a Portugal a devolução de 143 milhões de fundos agrícolas 

- Fisco alerta para mensagem falsa no acesso ao site das Finanças 

- Miguel Esteves Cardoso - Uma nova vergonha 

- Santana Castilho - O potencial destruidor de Nuno Crato 

- André Damas Leite - Passos e as 40 contribuições 

 

Ionline 

- Homossexualidade é contra-indicação para carreira no exército 

- Nem Podemos, nem Syriza. A fragmentação da extrema-esquerda 

- Processos pendentes em tribunal aumentaram em 2014 

- Jerónimo e Carvalhas sobem tom contra “euro forte” e Bruxelas 

- Cavaco Silva, o cavaleiro andante da política externa 
 

 

Expresso 

- Grécia e instituições começam a negociar em Bruxelas. E Atenas? 

- Juncker "impressionado" com iniciativa energética de Portugal, Espanha e França 

- Compras de Draghi. Dívidas alemã e francesa mais beneficiadas 
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Expresso (cont.) 

- Salgado comunicou pessoalmente a Vítor Gaspar que aderiu ao "perdão fiscal". "Ouvi com  

atenção e delicadeza" 

- Adriano Moreira. Situação na Europa é "alarmante" 

- Paula Santos - As mulheres portuguesas sentem mais desigualdades e discriminações 

- Alexandre Abreu - A verdadeira escolha 

 

Diário Económico 

- Passos acerta com Portas estratégia para debate 

- Segurança Social: Cerca de 100 trabalhadores em risco de serem despedidos 

- Paulo Macedo promete médico de família para mais 500 mil utentes 

- Mercados em Zoom: Euro a caminho da maior queda de sempre num trimestre 

- Crato deixa maiores alterações para o final do mandato 

- Portugal entre os países que mais recorre a cortes e congelamentos salariais 

 

Noticias ao Minuto 

- Alemanha : País financia-se a 2 anos a juros ainda mais negativos 

- Discriminação : Site do Exército dizia que ser gay é contraindicado 

- Ambiente : Portugueses criam novo método para avaliar poluição dos rios 

- Segurança Social : Passado fiscal de Passos volta a 'assombrar' Governo 

- Barreiro : Mais um grupo chinês interessado no novo terminal de contentores 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

11-03-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/seguranca-social-cerca-de-100-trabalhadores-em-risco-de-serem-despedidos_213737.html
http://economico.sapo.pt/noticias/paulo-macedo-promete-medico-de-familia-para-mais-500-mil-utentes_213741.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-euro-a-caminho-da-maior-queda-de-sempre-num-trimestre_213726.html
http://economico.sapo.pt/noticias/crato-deixa-maiores-alteracoes-para-o-final-do-mandato_213709.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-entre-os-paises-que-mais-recorre-a-cortes-e-congelamentos-salariais_213692.html
http://expresso.sapo.pt/salgado-comunicou-pessoalmente-a-vitor-gaspar-que-aderiu-ao-perdao-fiscal-ouvi-com-atencao-e-delicadeza=f914499
http://expresso.sapo.pt/adriano-moreira-situacao-na-europa-e-alarmante=f914511
http://expresso.sapo.pt/as-mulheres-portuguesas-sentem-mais-desigualdades-e-discriminacoes=f914549
http://expresso.sapo.pt/a-verdadeira-escolha=f914531
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-acerta-com-portas-estrategia-para-debate_213732.html
http://www.noticiasaominuto.com/economia/359388/pais-financia-se-a-2-anos-a-juros-ainda-mais-negativos
http://www.noticiasaominuto.com/pais/359194/site-do-exercito-dizia-que-ser-gay-e-contraindicado
http://www.noticiasaominuto.com/pais/359257/portugueses-criam-novo-metodo-para-avaliar-poluicao-dos-rios
http://www.noticiasaominuto.com/politica/359191/passado-fiscal-de-passos-volta-a-assombrar-governo
http://www.noticiasaominuto.com/economia/359124/mais-um-grupo-chines-interessado-no-novo-terminal-de-contentores
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

11-03-2015 

 Observador 

- Governo PS desistiu de cobrar dívidas à Segurança Social anteriores a 2006 

- Apanhados? Os políticos que andaram com os impostos às costas 

- Lista de suplementos remuneratórios deverá ser publicada esta semana 

 

Sapo.pt 

- Associação da Polícia Marítima apresenta queixas à PGR 

 

 

 

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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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 ) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

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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