
Noticias    

Diário de Noticias 

- Henrique Neto avança com candidatura às presidenciais 

- Marcelo arrasa Núncio: "Vale zero em termos de autoridade política" 

- Já há bancos a oferecerem 0% nos depósitos a prazo 

- Leonídio Paulo Ferreira - A vingança dos fascistas 

- Nuno Saraiva - Irresponsabilidade VIP 

- Pedro Marques Lopes - Os irresponsáveis 

- Primeira mulher representante dos juízes vai dar luta 

 

Correio da Manhã 

- Oficiais contestam ministro da Defesa 

- Armando Esteves Pereira - O dinheiro dos outros 

- José Rodrigues - Os culpados do costume? 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Ivo Carvalho - Nós não somos a Grécia 2.0 

- Inês Cardoso - Matrioskas de números 

- José Mendes - Não ao país-fábrica 

- Jerónimo de Sousa acusa Passos Coelho de demagogia eleitoral 

- Azeredo Lopes - Apanhar os cacos que nos cortam 

- Carvalho da Silva - Senhor presidente, antecipe eleições 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4469498&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4469299&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4469079&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4469467&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
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http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/oficiais_consideram_que_ministro_da_defesa_nao_defende_forcas_armadas___inquerito.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/o_dinheiro_dos_outros.html
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http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4468215&opiniao=Jos%E9%20Mendes
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http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4466845&opiniao=Carvalho%20da%20Silva
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Aguiar-Branco vale 0% em inquérito aos oficiais das Forças Armadas 

- Exportações para Angola sofrem a maior queda dos últimos cinco anos 

- Pela primeira vez o sindicato dos juízes vai ser dirigido por uma mulher 

- Os 12 alquimistas de Costa 

- Alemães admitem reparações de guerra à Grécia e um casal até já pagou a sua 

 

Expresso 

- Militares. Inquérito revela grande insatisfação entre os oficiais 

- Passos Coelho. Deviam era "ficar ofendidos de saber que os cofres estavam vazios" 

- Diogo Agostinho - O FMI já não manda aqui? 
 

Noticias ao Minuto 
- Lei : Alguns funcionários públicos mantêm 25 dias de férias 

- Venda : O que ganham os candidatos ao Novo Banco? 

- Albert Rivera : "Bipartidarismo em Espanha morreu hoje" 

- Regras : Quotas no leite fazem desaparecer 54 mil produtores 

- Esperança : Será esta a primeira vacina contra o cancro? 
 

Observador 
- Estudo: 44% dos oficiais gostava de abandonar as Forças Armadas 

- Novo estatuto da PSP: afinal, o que querem os polícias? 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – Os Resultados do Inquérito aos Oficiais das Forças Armadas (PDF) 

 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – A Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA, cujos  

beneficiários são os Sócios e Respectivos Familiares, não pára de crescer. Na semana que  

passou…. 

 

- REDE NACIONAL - MULTIÓPTICAS - Institutos Ópticos  

 

- LISBOA - FARMÁCIA OLIVEIRA  

 

- CASTRO VERDE - MONTE DA AMEIXA - Alojamento Turístico (Country House) 

 

- PORTO - CLÍNICA CEMPRE - Medicina Dentária, Especialidades Médicas e Serviços de  

Enfermagem  

 

- SEVER DO VOUGA - CLÍNICA CLIVOUGA - Medicina Dentária  

 

- Lista Detalhada (interactiva) de todos os Protocolos da RNP  

 

- Lista Resumida (para ter na carteira?) de todos os Protocolos da RNP 

 

- 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 
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http://www.aofa.pt/rimp/Apresentacao_do_Inquerito_aos_Oficiais.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0220.pdf
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http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0222.pdf
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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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