


Noticias    

Diário de Noticias 

- Tribunal confirma absolvições no caso das contrapartidas pelos submarinos 

- Grécia: Credores exigem "lista completa" de reformas 

- Procurador diz que Sócrates gastou 9,2 milhões das contas de Santos Silva 

- Presidente do INEM sob investigação por ter autorizado helicóptero para transportar doente  

amiga 

- Direção nacional da PSP e sindicatos reunidos de urgência 

- Fernanda Câncio - A inteligência das pessoas 

 

Correio da Manhã 

- Cofres cheios e bolsos vazios 

- Salgado recusa pedir desculpa 

 

Jornal de Noticias 

- Lista VIP pode ter sido criada sem aval político 

- Pedro Ivo Carvalho - A honra dos que ficaram sem nada 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Uma democracia VIP 

- Inês Cardoso - Quem põe o dedo no ar? 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4463673
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4464867&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4464364
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4465096&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4465036&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4464398&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cofres_cheios_e_bolsos_vazios.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/tive_mas_ja_nao_tenho_offshores.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4464437&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4464573&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4464551&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4461855&opiniao=In%EAs%20Cardoso
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

Precariedade no ensino superior motiva queixa contra o Estado em Bruxelas 

- Sindicato confirma que existe lista VIP com “aval político” 

- O inferno de Ulrich e a divina comédia do BES 

- Chefias militares propõem ao governo mais de seis mil promoções. (*) 

Ionline 

- Comissões. CGD, Banif, BPI e BCP cobraram 1,57 mil milhões em 2014 

- Lista de Pedófilos. Procuradoria alerta que proposta choca com a Constituição 

- Conselho Europeu. Grécia vai aquecer o ambiente e já se fazem apelos a muita cabeça fria 

 

Expresso 

- José Sócrates gastou €9,2 milhões de Santos Silva 

- Manuela Ferreira Leite. "A Autoridade Tributária está pelas ruas da amargura" 

- PS quer acordo político alargado sobre nomeação do governador do Banco de Portugal 

- Maria Luís. "Vocês que são jovens, multipliquem-se" 

- Casa Branca reage à vitória Netanyahu criticando a sua "retórica divisória" 
 

Diário Económico 

- PSP de novo em tensão com o Governo 

- Estado Islâmico reivindica ataque na Tunísia 

- Pode um país com juros mínimos no mercado ter um rating de “lixo”? 

- Portugal fecha o ano de 2014 com maior quebra nos custos laborais 

- Três juízes concorrem ao sindicato com tabela salarial como batalha 
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http://economico.sapo.pt/noticias/psp-de-novo-em-tensao-com-o-governo_214430.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estado-islamico-reivindica-ataque-na-tunisia_214375.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pode-um-pais-com-juros-minimos-no-mercado-ter-um-rating-de-lixo_214415.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-fecha-o-ano-de-2014-com-maior-quebra-nos-custos-laborais_214404.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tres-juizes-concorrem-ao-sindicato-com-tabela-salarial-como-batalha_214389.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/precariedade-no-ensino-superior-motiva-queixa-contra-o-estado-em-bruxelas-1689715
http://www.publico.pt/politica/noticia/sindicato-garante-que-havia-lista-vip-preparada-por-altos-funcionarios-e-com-aval-politico-1689728?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-inferno-de-ulrich-e-a-divina-comedia-do-bes-1689717?page=-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/comissoes-cgd-banif-bpi-bcp-cobraram-157-mil-milhoes-2014
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/lista-pedofilos-procuradoria-alerta-proposta-choca-constituicao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/conselho-europeu-grecia-vai-aquecer-ambiente-ja-se-fazem-apelos-muita-cabeca-fria/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/jose-socrates-gastou-836492-milhoes-de-santos-silva=f916078
http://expresso.sapo.pt/manuela-ferreira-leite-a-autoridade-tributaria-esta-pelas-ruas-da-amargura=f916031
http://expresso.sapo.pt/ps-quer-acordo-politico-alargado-sobre-nomeacao-do-governador-do-banco-de-portugal=f915993
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-voces-que-sao-jovens-multipliquem-se=f915843
http://expresso.sapo.pt/casa-branca-reage-a-vitoria-netanyahu-criticando-a-sua-retorica-divisoria=f915916
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 
- Oficiais : Encontro de militares com críticas ao novo Estatuto 

- Grécia : Atenas paga últimos 350 milhões do empréstimo ao FMI 

- Grécia : Governo não vai apresentar reformas que conduzam à austeridade 

- Impostos : Na hora de tratar do IRS, seja solidário sem encargos extra 

 

Observador 
- O banco cobra-lhe muitas comissões? Corte-as até zero 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Carta do Presidente da AOFA, Coronel Manuel Cracel, aos Oficiais das Forças Armadas 

Portuguesas 

 

- Hino dos Fuzileiros 

- Hino dos Comandos  

- Hino dos Paraquedistas  

- Hino dos Rangers 
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/363544/encontro-de-militares-com-criticas-ao-novo-estatuto
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/363819/atenas-paga-ultimos-350-milhoes-do-emprestimo-ao-fmi
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/363773/governo-nao-vai-apresentar-reformas-que-conduzam-a-austeridade
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/363039/na-hora-de-tratar-do-irs-seja-solidario-sem-encargos-extra#/615/0
http://observador.pt/especiais/banco-cobra-lhe-muitas-comissoes-corte-as-ate-zero/
http://www.aofa.pt/rimp/6_Carta_Oficiais_Com_percurso_de_carro_e_a_pe.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YAX8_1ZJK14
https://www.youtube.com/watch?v=elywwiEeejU
https://www.youtube.com/watch?v=DnJF2cr3c44
https://www.youtube.com/watch?v=pov9xu7MhK0
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 - AQUÁRIO VASCO DA GAMA LIBERTA PEIXES REPRODUZIDOS EM CATIVEIRO 

Exército - A Biblioteca assinala o dia do Estado-Maior do Exército, disponibilizando três  

ebooks:  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MINISTRO DA DEFESA NACIONAL VISITA  

FRAGATA BARTOLOMEU DIAS EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MINISTRO DA DEFESA NACIONAL VOA COM OS  

“LOBOS” EM SÃO 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 

20-03-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Aquario-Vasco-da-Gama-liberta-peixes-reproduzidos-em-cativeiro0319-6980.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABibliotecaassinalaodiadoEstado-MaiordoEx%C3%A9rcito,disponibilizandotr%C3%AAsebooks.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/790
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/791
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/0320/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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