
Noticias    

Diário de Noticias 

- Em ano de eleições, polícias ameaçam voltar a rua 

- Caso das dívidas de Passos está "entregue nas mãos dos portugueses" 

- RTP faz razia nas direções. Sucessores revelados na sexta-feira 

- Pedro Marques Lopes - Bem pregava frei Tomás 

- Ferreira Fernandes - A guerra em que um dos lados não quer ver 

- Maria José Morgado pede escusa na investigação à ministra da Justiça 

- Polícia Marítima: Associação pede clarificação legal a Joana Marques Vidal 

- Ministério da Defesa: Militares andam à civil, exceto na Autoridade Marítima 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco diz não ter definido perfil do sucessor 

- MP acusado de enganar tribunal 

- Armando Esteves Pereira - O abrigo do BCE 

- Carlos Rodrigues - A fratura ética 

- Eduardo Dâmaso - Conde é para sempre 

- Rui Pereira - O pé de Cinderela 

- Miguel Alexandre Ganhão - Nunca tentem enganar um chinês 

Jornal de Noticias 

- João Gonçalves - No país da imperfeição 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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12-03-2015 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4448356
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4448442
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=4448406&seccao=Televis%C3%A3o&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4448538&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4448540&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4448259
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4448006&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4447788&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/cavaco_silva_diz_nao_ter_definido_nenhum_perfil_sobre_o_seu_sucessor_no_cargo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/advogados_acusam_ministerio_publico_de_enganar_o_tribunal.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/o_abrigo_do_bce.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/a_fratura_etica.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/conde_e_para_sempre.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/rui_pereira/detalhe/o_pe_de_cinderela.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/miguel_alexandre_ganhao/detalhe/nunca_tentem_enganar_um_chines.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4448549&opiniao=Jo%E3o%20Gon%E7alves
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Público 

- Militares da GNR levam Estado a tribunal por pensões inferiores às das Forças Armadas 

- Atenas quer avançar com pedido de compensação à Alemanha pelos crimes nazis 

- Após cinco séculos, obra de grande matemático português já pode ser lida por todos 

 

Ionline 

- Costa. PS repõe cortes nos salários e pensões 

- Reino Unido. Há portugueses de primeira e de segunda 

- Artur Pereira - Da próxima vez será o fogo 

 

Expresso 

- Mínimos históricos. Juros da dívida portuguesa abaixo de 1,6% 

- Tsipras cita sermão de Cristo. O massacre nazi e a esgrima retórica entre a Grécia e a  

Alemanha 

- Cavaco. "Dá-me vontade de rir quando imaginam que vim defender qualquer perfil" para  

Presidente 
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Diário Económico 

- Bancos estrangeiros também já descem ‘spreads’ na habitação 

- PS apresenta programa de Governo a 6 de Junho 

- BCE aplicou 9,8 mil milhões nos três primeiros dias do novo programa de estímulos 

- Carvalho da Silva "disponível" para as presidenciais 

- Estratégia do Governo vai ser colar Passos a um cidadão comum 

- Reparações de guerra azedam ainda mais relação Atenas-Berlim 

- Governo garante que tabela de suplementos estará concluída nesta legislatura 

 

Noticias ao Minuto 

- Dados : Só há um país na Europa em que se trabalha mais horas do que cá 

- PSP : Pode vir aí nova manifestação de polícias 

- Passos Coelho Criação de exército europeu "está longe" 

 

Observador 

- Tratado Orçamental. Já nasceu torto? 

- Maria de Belém admite candidatura presidencial 

- Amor na Operação Vagô – nos panfletos que Palma Inácio lançou podia estar esta história 

- Polícias revoltados com novo estatuto podem voltar às ruas 
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http://economico.sapo.pt/noticias/reparacoes-de-guerra-azedam-ainda-mais-relacao-atenasberlim_213801.html
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 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 

 

AOFA – Rede Nacional de Protocolos (RNP) e Informações Projecto “Família AOFA” 

 

1. A AOFA informa que a partir de 31 de Maio de 2015 deixarão de ser válidas as 

declarações para acesso dos Familiares aos Benefícios da RNP. Assim sendo e a partir 

de 1 de Junho de 2015 apenas os Familiares detentores de “Cartão AOFA” poderão 

usufruir dos Benefícios inerentes à RNP! Solicita-se pois a todos os Sócios e Sócias da 

AOFA que procedam quanto antes às respectivas requisições dos Cartões para os 

Familiares (totalmente sem custos). Para requisitar os Cartões clique AQUI  

2. Lista detalhada de todos os Protocolos que integram nesta altura a RNP da AOFA  

3. Lista de consulta rápida a todos os Protocolos que integram a RNP da AOFA  

Se pretender sugerir-nos novas Entidades para o estabelecimento de protocolos envie-nos 

uma mensagem para família.aofa@aofa.pt indicando, Nome da Entidade, Localidade e, se 

possível, Contactos da Entidade. 
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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 ) 

 

Marinha - SITUAÇÃO DE FUGA À LOTA EM SANTA LUZIA 

 

 

 

 

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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