
Noticias    

Diário de Noticias 

- Procuradora-geral da República admite falhas do Ministério Público no caso dos submarinos 

- Sócrates continua preso porque juiz receia fuga e documentos forjados 

- Tempos de espera fazem aumentar agressões a médicos e enfermeiros 

- Maioria recusa explicações dos fiscais e do chefe máximo das secretas 

- Adriano Moreira - Diálogo contra a violência 

- Ferreira Fernandes - Vamos voltar a ouvir falar 

 

Correio da Manhã 

- Alunos fecham Conservatório a cadeado 

- Baptista-Bastos - Há sempre solução 

 

Jornal de Noticias 

- Amnistia Internacional diz que Portugal deve proteger os mais vulneráveis 

- Paula Ferreira - Os gregos pedem pouco a Tsipras 

- José Manuel Diogo - O lado certo da história 

 

Público 

- “Há uma rede que utiliza o aparelho de Estado” para a corrupção 

- Ministro grego da Energia insiste que não vai haver privatizações no sector 

- Novos factos poderão colocar em causa recurso de Sócrates na Relação de Lisboa 

- A inspecção à Santa Casa e as presidenciais: Santana não acredita em bruxas, mas… 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/ministro-grego-da-energia-insiste-que-nao-vai-haver-privatizacoes-no-sector-1687252
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/novos-factos-poderao-colocar-em-causa-recurso-de-socrates-na-relacao-de-lisboa-1687231?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-inspeccao-a-santa-casa-e-as-presidenciais-santana-nao-acredita-em-bruxas-mas-1687237
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Santana Castilho - Bater o pé ou abanar a cauda? 

- Rui Tavares - Sim, a troika morreu 

- Portas rejeita utopias, Albuquerque mantém aperto das contas e Costa adia promessas 

- Açores vão baixar IRS e IVA 

- Reino Unido vai treinar Exército ucraniano para "fazer frente à Rússia" 

 

Ionline 

- Carlos Alexandre confiante de que Relação vai manter Sócrates na prisão 

- Grécia. Luz verde às reformas com Schäuble a confiar na palavra grega 

- PCP quer acabar com propinas no ensino superior dentro de cinco anos 

- Ensino superior. Há 20 anos que as mulheres dominam a universidade 

- Amnistia. Austeridade imposta pelo governo "assaltou" direitos dos portugueses 

- Conheça algumas das reformas apresentadas pelo governo grego 

- Luís Osório - Uma memória de grandeza 

 

Expresso 

- Lajes. Americanos 'despedem' menos 120 portugueses 

- Alexandre Abreu - Tempo para quê? 

- Analisada, anotada e traduzida. A carta de Varoufakis que deu mais quatro meses aos  

gregos 

- Os alvos de Varoufakis: ricos, devedores ao fisco, contrabandistas e monopolistas 

- Sócrates continua em preventiva 

- Paulo Portas louva programa de ajustamento 
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Diário Económico 

- Portugal aproveita juros mínimos para emitir mais dívida do que o previsto 

- Cortes agravados nas pensões não travam corrida às reformas na Função Pública 

- Portugal como estandarte da ‘troika’ na conferência da Economist em Lisboa 

- Câmara do Barreiro exige decisão formal do Governo sobre terminal 

- Governo quer rescisões por “mútuo acordo” na Base das Lajes 

- Congelamento de progressões e salários também terá efeito na pensão 

 

Noticias ao Minuto 

- Espanha : Galp multada por acordar preços com outras petrolíferas 

- Privatização : TAP: Comissão vai ao parlamento explicar processo 

- Comissão : Juncker apresenta estratégia para um efetivo mercado único de Energia 

- História : Livro 'Mulheres e a Guerra Colonial' mostra como elas combateram 

- Fisco : Consulta de dados fiscais de Passos vale 27 processos 

- Medida : E à conta das reformas antecipadas há outras prestações em risco 

- Útil : Sabe quando tem de entregar o IRS? 

- Santana Lopes : Portugueses defendem o Syriza porque protegem "os coitadinhos" 

- Lajes : Oposição acusa Governo não ter feito nada em dois anos 

 

Observador 

- Justiça espanhola chumba referendo à independência na Catalunha 

- BES vendeu 23 milhões em papel comercial do GES depois de receber ordem do BdP  

para parar 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- O Verdadeiro Estado da Saúde Militar - Carta de um Militar do Activo (devidamente  

identificado perante a AOFA), dirigida ao Presidente da AOFA! 

 

- Projecto “Família AOFA” – 11 (ONZE) NOVOS Protocolos estabelecidos, aplicáveis  

aos Sócios e aos Familiares possuidores de “Cartão AOFA” 

Lisboa (BENFICA) - A FARMÁCIA UNIÃO (Estrada de Benfica, 592) 

QUELUZ e MASSAMÁ - A FARMÁCIA PINTO LEAL (Av. 25 de Abril n.60, Shopping Center de  

Massamá, Loja 98) 

Lisboa (BENFICA) - A FARMÁCIA SOUSA (Estrada de Benfica, 429)  

LISBOA - A FARMÁCIA PALMA (Rua Dona Estefânia, 197 B/C)  

LISBOA - A FARMÁCIA SALUTAR na Rua Conde do Redondo, n.º 9A (Cruzamento Rua  

Gomes Freire / Sede PJ) 

LISBOA - A FARMÁCIA DUQUE D'AVILA (Avenida Duque de Ávila nº 32 C/D) 

TAVIRA - A CLÍNICA DE VETERINÁRIA "TAVIVET" (Rua Almirante Cândido dos Reis, 239) 

FARO - A CLÍNICA DE VETERINÁRIA DE FARO (Rua Actor Nascimento Fernandes, 54) 

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO - A CLÍNICA DE VETERINÁRIA DE VILA REAL DE SANTO 
ANTÓNIO (Urbanização Portas da Cidade, Lote 4, Loja A) 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL - A CLÍNICA MÉDICA SIIPEMOR (Rua 1 de Junho, Lote 9, 2º Dto) 

GLASSDRIVE (REDE NACIONAL) 

- Consulte aqui a Relação Completa e Detalhada de Parceiros que integram a Rede nacional  

de Protocolos (RNP) da AOFA   

- Consulte aqui a Relação Completa (Resumida) de Parceiros que integram a Rede nacional de  

Protocolos (RNP) da AOFA  

- Aos Sócios e Sócias da AOFA – Se ainda não requisitou os Cartões AOFA para os seus  

Familiares, não adie muito mais essa possibilidade 

 

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/152_4_A_SAUDE_MILITAR_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0205.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0202.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0204.pdf
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http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0208.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0209.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0210.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Protocolos_Apresentacao.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_Resumo.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 ) 

 

Marinha - CERIMÓNIA DE ENTREGA DO CARGO DO DIRETOR DO INSTITUTO DE  

SOCORROS A NÁUFRAGOS 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO DISPONIBILIZA 

Força Aérea - Corrida do “Conseil International du Sport Militaire” 

 

 

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/Cerimonia-de-entrega-do-cargo-do-Diretor-do-Instituto-de-Socorros-a-Naufragos.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93EBOOK.aspx
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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
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http://www.meteo.pt/pt/
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