


Noticias    

Diário de Noticias 

- MDN - Tribunal de Contas chumba contrato de um milhão com empresa de informática 

- Demitiu-se diretor-geral da Autoridade Tributária 

- Forças Armadas querem promover 6088 militares. Custos serão superiores a oito milhões  

de euros 

- Netanyahu consegue vitória surpresa nas eleições de Israel 

- Líder do Eurogrupo ameaça Grécia com solução à Chipre 

- Adriano Moreira - As primeiras vítimas 

- Viriato Soromenho Marques - Vingança ou perdão 

 

Correio da Manhã 

- FMI insiste na política austera 

- Baptista-Bastos - Assim vamos indo 

- Francisco Gonçalves - Grexit para o lado russo 

 

Jornal de Noticias 

- Forças Armadas estranham mas agradecem promoção 

- Paula Ferreira - Todos sabiam do furacão do BES 

- José Manuel Diogo - A guerra suja 

 

 

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/politica/interior.aspx?content_id=4459514
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4460013&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4459940&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4459921&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4459399
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4459568&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4459580&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/austeridade_e_um_estilo_de_vida.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/assim_vamos_indo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_j__goncalves/detalhe/grexit_para_o_lado_russo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4460119&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4460229&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4459602&opiniao=Jos%E9%20Manuel%20Diogo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Seguros são mais baratos do que ADSE para funcionários públicos solteiros e jovens 

- Parlamento vai ouvir secretário de Estado, director demissionário e sindicatos sobre lista VIP 

- Relação recusa perigo de fuga mas teme risco de Sócrates perturbar inquérito 

- Governo ignora estudos e lança linha mais cara entre Aveiro e Vilar Formoso 

- FMI antecipa recaída da economia a seguir a 2015 

- Auditoria aponta para “gestão ruinosa” de Salgado 

 

Ionline 

- GNR junta-se à PSP e o ambiente é de tensão e ameaça 

- Estudantes do básico e secundário hoje na rua para exigir demissão do Governo 

 

Expresso 

- Conselho de Finanças Públicas avisa: sem austeridade défice mantém-se acima de 3% a  

partir de 2016 

- Descida do IVA nos restaurantes volta hoje ao Parlamento (mas fica tudo na mesma) 

- Segurança Social vende 916 mil ações da Portugal Telecom 

- Hospitais do SNS geridos por privados não dão os novos fármacos para a hepatite C 

- António Costa. Portugal não pode voltar "aos piores momentos do cavaquismo" 

- Submarinos invadem comissão do GES/BES : "Quer tirar lã aos outros e acaba tosquiado",  

diz Portas ao deputado José Magalhães 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/descontos-dos-funcionarios-publicos-para-a-adse-duplicaram-em-cinco-anos-1689488?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/parlamento-vai-ouvir-secretario-de-estado-director-demissionario-e-sindicatos-sobre-lista-vip-1689518
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/relacao-recusa-perigo-de-fuga-mas-confirma-risco-de-socrates-perturbar-inquerito-1689494?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-ignora-estudos-da-refer-e-avanca-com-linha-mais-cara-entre-aveiro-e-vilar-formoso-1689429
http://www.publico.pt/economia/noticia/fmi-mais-pessimista-para-crescimento-de-medio-prazo-em-portugal-1689489?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/auditoria-aponta-para-gestao-ruinosa-de-salgado-1689466
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/gnr-junta-se-psp-ambiente-tensao-ameaca/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/estudantes-basico-secundario-hoje-na-rua-exigir-demissao-governo/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/conselho-de-financas-publicas-avisa-sem-austeridade-defice-mantem-se-acima-de-3-a-partir-de-2016=f915698
http://expresso.sapo.pt/descida-do-iva-nos-restaurantes-volta-hoje-ao-parlamento-mas-fica-tudo-na-mesma=f915585
http://expresso.sapo.pt/seguranca-social-vende-916-mil-acoes-da-portugal-telecom=f915685
http://expresso.sapo.pt/hospitais-do-sns-geridos-por-privados-nao-dao-os-novos-farmacos-para-a-hepatite-c=f915590
http://expresso.sapo.pt/antonio-costa-portugal-nao-pode-voltar-aos-piores-momentos-do-cavaquismo=f915622
http://expresso.sapo.pt/quer-tirar-la-aos-outros-e-acaba-tosquiado-diz-portas-ao-deputado-jose-magalhaes=f915581
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Portugal volta a violar meta do défice se mantiver políticas actuais 

- Portugal emite 1.250 milhões com juros muito próximos de zero 

- Segurança Social vende acções da PT com prejuízo de 87% 

- FMI vê Grécia como o pior cliente da sua história 

 

Noticias ao Minuto 

- Fisco : Há gravações que provam a existência de lista VIP 

- ONG : Cerca de 750 milhões de pessoas sem acesso a água potável 

- INE : Preços na produção industrial caíram 3,4% em fevereiro 

- Fevereiro : Clima económico estabiliza e atividade económica mantém queda 

- Forças Armadas : Oficiais satisfeitos com promoção mas estranham altura do anúncio 
 

Observador 
- Diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira demite-se 

- Lista VIP - Brigas Afonso assume sistema de alerta para determinados contribuintes 

- Negociações técnicas com a Grécia “não estão a correr bem” 

- Eles estão na faculdade. E podem ser expulsos a qualquer momento. A guerra está nos  

tribunais 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-volta-a-violar-meta-do-defice-se-mantiver-politicas-actuais_214234.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-emite-1250-milhoes-com-juros-muito-proximos-de-zero_214228.html
http://economico.sapo.pt/noticias/seguranca-social-vende-accoes-da-pt-com-prejuizo-de-87_214212.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-ve-grecia-como-o-pior-cliente-da-sua-historia_214223.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/362664/ha-gravacoes-que-provam-a-existencia-de-lista-vip
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/362704/cerca-de-750-milhoes-de-pessoas-sem-acesso-a-agua-potavel
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/362666/precos-na-producao-industrial-cairam-3-4-em-fevereiro
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/362662/clima-economico-estabiliza-e-atividade-economica-mantem-queda
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/362609/oficiais-satisfeitos-com-promocao-mas-estranham-altura-do-anuncio
http://observador.pt/2015/03/18/diretor-geral-da-autoridade-tributaria-e-aduaneira-demite-se/
http://observador.pt/2015/03/18/brigas-afonso-assume-sistema-de-alerta-para-determinados-contribuintes/
http://observador.pt/2015/03/18/negociacoes-tecnicas-com-a-grecia-nao-estao-a-correr-bem/
http://observador.pt/especiais/estao-na-faculdade-sabem-podem-expulsos/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

AOFA – Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA – Novos Protocolos 

 

- FARMÁCIA OLIVEIRA, em Lisboa (Rua de Campolide, n.º 54-A) 

 

- REDE MULTIÓPTICAS em TODO O PAÍS 

 

- HOSPITAIS DO BONFIM, em VILA DO CONDE 

 

- Lista Completa e Detalhada de Protocolos  

 

- Lista Completa de Acesso Rápido (para ter na carteira?) 

 

Se ainda não é Sócio/a da AOFA está à distância de um click 

 

Se já é Sócio/a mas ainda não requisitou os Cartões (GRATUITOS) para os seus Familiares 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0221.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0220.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0219.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Protocolos_Apresentacao.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_Resumo.pdf
http://www.aofa.pt/inscricaosocio.php?menu=60&pag=62
http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO
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 - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA  

ALBERTINO CASTANHO 

Exército - A ACADEMIA MILITAR NA FUTURÁLIA 2015 

Força Aérea - Força Aérea participa em exercícios no continente africano 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA PORTUGUESA BARTOLOMEU DIAS E  

NAVIO FRANCÊS SIROCO JUNTOS EM EXERCÍCIO NAVAL 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - O CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS  

FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS VISITA A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-da-embarcacao-de-pesca-ALBERTINO-CASTANHO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/AACADEMIAMILITARNAFUTUR%C3%81LIA2015.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-794-forca-aerea-participa-em-exercicios-no-continente-africano
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/788
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/789
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/0318/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



