


Noticias    

Diário de Noticias 

- CGTP diz que adesão à greve da Função Pública varia entre os 80 e os 100% 

- Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos não tem dúvidas de que existe uma "lista VIP no  

Fisco" 

- Queixas à deco subiram 9,5% em 2014 

- Detidos oito suspeitos de pertencerem a célula 'jihadista' em Espanha 

- Paulo Pereira de Almeida - Polícias presos. Ordens de militares? 

 

Correio da Manhã 

- BES perdeu 9,3 mil milhões em depósitos 

- Veja a lista de suplementos do Estado 

- João Pereira Coutinho - Decidam-se, rapazes 
 

Jornal de Noticias 

- Petição pela demissão de Passos será entregue a Cavaco no domingo 

- Alemanha não excluiu saída da Grécia da Zona Euro 

- Adesão à greve em hospitais ronda os 100% 

- Paula Ferreira - VEM que as eleições estão a chegar 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O último sorteio da "fatura da sorte" 

- José Manuel Silva - Falta de médicos ou falta de dinheiro? (2) 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4451126&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4450786&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4451239&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4451109
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4450526&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/bes_perdeu_93_mil_milhoes_em_depositos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/multimedia/graficos/detalhe/veja_a_lista_de_suplementos_do_estado.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joao_pereira_coutinho/detalhe/decidam_se_rapazes.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4451419&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4451505
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4451097&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4450832&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4450831&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4450830&opiniao=Convidados
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Portugal reforça presença militar no Golfo da Guiné 

- Schäuble diz que não se sabe “exactamente” o que o governo grego anda a fazer 

- Medidas para incentivar regresso de emigrantes terão “pouco impacto” 

- Juiz veste a pele de informático para tirar a Justiça da “Idade Média” 

- Pedro Sousa Carvalho - Os burros também dão coices aos banqueiros 

- Francisco Teixeira da Mota - A comer é que a gente se entende 

- Acordo Ortográfico e exames: Iave preocupado com "alarme social" 

- Maioria e PS chumbam exclusividade e rotatividade dos deputados 
 

Ionline 

- Joana Amaral Dias. Combate à corrupção atinge coração do sistema político 

- Filipa Palha. “Não é preciso ser psicólogo para ver o impacto da crise, basta bom senso” 

- Atenas pagou hoje segunda tranche ao FMI no valor de 348 milhões 

- 2014. Economia grega cresce 0,8% 

- Luís Rosa - PS. A esperança chamada Juncker 

 

Expresso 

- Sondagem. PSD cai e Passos desce na popularidade 

- "Não me desgosta ser Papa." Francisco entra no terceiro ano de pontificado 

- "Esta é uma grande, grande greve." Sindicatos falam em adesão entre 80% e 100% 

- Presidente do sindicato diz que foi o secretário de Estado que entregou a lista de  

contribuintes VIP 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-reforca-presenca-militar-no-golfo-da-guine-1688999
http://www.publico.pt/economia/noticia/schauble-diz-que-nao-se-sabe-exactamente-o-que-o-governo-grego-anda-a-fazer-1689014
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/medidas-para-incentivar-regresso-de-emigrantes-terao-pouco-impacto-1688963?page=-1
http://www.publico.pt/portugal/noticia/juiz-veste-a-pele-de-informatico-para-tirar-a-justica-da-idade-media-1689004
http://www.publico.pt/economia/noticia/os-burros-tambem-dao-coices-aos-banqueiros-1688945
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-comer-e-que-a-gente-se-entende-1688936?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/acordo-ortografico-e-exames-iave-preocupado-com-alarme-social-1688941
http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-e-ps-chumbam-exclusividade-e-rotatividade-dos-deputados-1688979
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/joana-amaral-dias-combate-corrupcao-atinge-coracao-sistema-politico/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/filipa-palha-nao-preciso-ser-psicologo-ver-impacto-da-crise-basta-bom-senso
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/atenas-pagou-hoje-segunda-tranche-ao-fmi-no-valor-348-milhoes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/2014-economia-grega-cresce-08
http://www.ionline.pt/iopiniao/ps-esperanca-chamada-juncker/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/sondagem-psd-cai-e-passos-desce-na-popularidade=f914999
http://expresso.sapo.pt/nao-me-desgosta-ser-papa-francisco-entra-no-terceiro-ano-de-pontificado=f914998
http://expresso.sapo.pt/esta-e-uma-grande-grande-greve-sindicatos-falam-em-adesao-entre-80-e-100=f914979
http://expresso.sapo.pt/presidente-do-sindicato-diz-que-foi-o-secretario-de-estado-que-entregou-a-lista-de-contribuintes-vip=f914931
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (cont.) 

- Ferreira Leite entre os contribuintes VIP? "Não quero nem acreditar que exista essa lista" 

- Inspetora das Finanças na lista do Swissleaks 

- Frasquilho: o diretor do BES que "não falava de negócios" com Salgado e só soube dos  

problemas no GES "através dos jornais" 

- 1 euro = 1 dólar? Paridade está à vista e o grande culpado é o BCE 

 

Diário Económico 

- Governo já publicou lista de suplementos da Função Pública 

- Juncker pressiona Tsipras para avançar nas negociações com a troika 

- Portugal aguarda que EUA informem sobre uso de infraestruturas nas Lajes 

- “Meta do défice do Governo parece credível” 

- Saiba como calcular e como pagar o IMI 

- Restauração diz que perdeu 1,2 mil milhões de euros com subida do IVA 

- Costa perde a única fonte de rendimento se sair da câmara 

- Fim do travão no IMI causa incerteza no valor a pagar 
 

Noticias ao Minuto 

- Sondagem : Popularidade de Cavaco em queda após declarações sobre Passos 

- STI : Nome de Passos está na 'bolsa VIP', garante sindicato 

- Especialistas : Desvios nos vistos gold podem chegar aos 50 milhões 

- Vasco Lourenço : "Cavaco Silva é pior do que Américo Tomás" 

- Euribor : Bancos contra taxas negativas mas questão está em aberto 

- Ministério Público : Criado suplemento de 1.200 euros para magistrados 

- Conselho de Defesa : Aprovado envio de oito militares para República Centro-Africana 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governo-ja-publicou-lista-de-suplementos-da-funcao-publica_213912.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-aguarda-que-eua-informem-sobre-uso-de-infraestruturas-nas-lajes_213949.html
http://economico.sapo.pt/noticias/meta-do-defice-do-governo-parece-credivel_213872.html
http://economico.sapo.pt/noticias/saiba-como-calcular-e-como-pagar-o-imi_213917.html
http://economico.sapo.pt/noticias/restauracao-diz-que-perdeu-12-mil-milhoes-de-euros-com-subida-do-iva_213927.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-perde-a-unica-fonte-de-rendimento-se-sair-da-camara_213894.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fim-do-travao-no-imi-causa-incertezano-valor-a-pagar_213916.html
http://expresso.sapo.pt/ferreira-leite-entre-os-contribuintes-vip-nao-quero-nem-acreditar-que-exista-essa-lista=f914917
http://expresso.sapo.pt/inspetora-das-financas-na-lista-do-swissleaks=f914910
http://expresso.sapo.pt/frasquilho-o-diretor-do-bes-que-nao-falava-de-negocios-com-salgado-e-so-soube-dos-problemas-no-ges-atraves-dos-jornais=f914899
http://expresso.sapo.pt/1-euro--1-dolar-paridade-esta-a-vista-e-o-grande-culpado-e-o-bce=f914859
http://economico.sapo.pt/noticias/juncker-pressiona-tsipras-para-avancar-nas-negociacoes-com-a-troika_213947.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/360454/popularidade-de-cavaco-em-queda-apos-declaracoes-sobre-passos
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/360388/nome-de-passos-esta-na-bolsa-vip-garante-sindicato
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/360361/desvios-nos-vistos-gold-podem-chegar-aos-50-milhoes
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/360339/cavaco-silva-e-pior-do-que-americo-tomas
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/360317/bancos-contra-taxas-negativas-mas-questao-esta-em-aberto
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/360328/criado-suplemento-de-1200-euros-para-magistrados
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/360164/aprovado-envio-de-oito-militares-para-republica-centro-africana
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Observador 
- Grécia, Alemanha e as reparações. Uma guerra complicada 

- Paulo Ferreira - A Euribor, os créditos e o guarda-chuva do banqueiro 

- Salgado volta à comissão de inquérito ao BES no dia 19 de março 

- Conhece a frota da TAP desde 1945? 

- Tudo começou com Lisboa-Madrid. Depois veio o mundo 

- Governo enviou carta aos partidos a pedir propostas sobre novo programa de reformas 

- Aguiar-Branco cancela viagem ao Mali por razões de segurança 

- Vistos Gold. PS e Governo “globalmente de acordo” com novas alterações 

- Euribor negativa? “Não faz sentido”, diz associação de bancos 

 

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 

 

- Capitão-de-Fragata Fuzileiro Neto Simões - AS FA COMO ELEMENTO 

ESTRUTURANTE DO ESTADO DE DIREITO (6) 
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http://observador.pt/especiais/grecia-alemanha-e-as-reparacoes-uma-guerra-complicada/
http://observador.pt/opiniao/a-euribor-os-creditos-e-o-guarda-chuva-do-banqueiro/
http://observador.pt/2015/03/12/salgado-volta-a-comissao-de-inquerito-ao-bes-no-dia-19-de-marco/
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http://observador.pt/2015/03/12/governo-enviou-carta-aos-partidos-a-pedir-propostas-sobre-novo-programa-de-reformas/
http://observador.pt/2015/03/12/aguiar-branco-cancela-viagem-ao-mali-razoes-seguranca/
http://observador.pt/2015/03/12/vistos-gold-ps-e-governo-globalmente-de-acordo-com-novas-alteracoes/
http://observador.pt/2015/03/12/euribor-negativa-nao-sentido-diz-associacao-bancos/
http://goo.gl/forms/0ABo3IBw7G
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=2059
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 ) 

 

Marinha - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS PARTICIPA EM INICIATIVA DE COOPERAÇÃO  

ENTRE PORTUGAL E S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

Exército - 212º ANIVERSÁRIO DA FUNDAÇÃO DO COLÉGIO MILITAR  

Exército - 36º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA DO SERVIÇO DE SAÚDE MILITAR 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - INICIATIVA DE COOPERAÇÃO ENTRE 

PORTUGAL E S. TOMÉ E PRÍNCIPE  

 

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/Fragata-Bartolomeu-Dias-participa-em-iniciativa-de-cooperacao-entre-Portugal-e-S-Tome-e-Principe.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/212%C2%BAANIVERS%C3%81RIODAFUNDA%C3%87%C3%83ODOCOL%C3%89GIOMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/36%C2%BAANIVERS%C3%81RIODAESCOLADOSERVI%C3%87ODESA%C3%9ADEMILITAR.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/786
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/0313/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



