
Noticias    

Diário de Noticias 

- Carlos Costa: "Sete entidades fizeram propostas sobre Novo Banco" 

- Adriano Moreira - A estratégia do conhecimento 

- Ferreira Fernandes - Outra vez a mania de julgar os roubados do BES 

- HERBERTO HELDER (1930-2015): "O melhor que disseram de mim foi quando estiveram  

calados" 

 

Correio da Manhã 

- PPP e troika agravam despesa 

- Portugal com défice de 791,9 milhões 

- Baptista-Bastos - O insulto 

- Armando Esteves Pereira - Cofres e rendas 

 

Jornal de Noticias 

- Pagar papel comercial seria abrir caixa de Pandora 

- Grécia exige indemnizações a empresas alemãs corruptas 

- Paula Ferreira - O banco bom afinal também é mau 

- José Manuel Diogo - Prós e contras das listas VIP 
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http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4472738&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4473813&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4473824&seccao=Ferreira%20Fernandes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=4473836&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/ppp_e_troika_agravam_despesa.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/portugal_com_defice_de_7919_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/cofres_e_rendas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/o_insulto.html
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4473696&dossier=O%20caso%20BES
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4473222&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4473849&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4473850&opiniao=Jos%E9%20Manuel%20Diogo
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Herberto Helder dito por Luis Miguel Cintra 

- Estudo indica que alguns médicos ainda consideram a homossexualidade uma doença 

- Provas para professores prosseguem em clima de contestação 

- Ex-ministro das Finanças grego condenado por causa da "lista Lagarde" 

- Primeiro-ministro reconhece que jovens foram dos mais penalizados pela crise 

- Receita fiscal cresce a ritmo mais baixo que o previsto no OE 

 

Ionline 

- Passos Coelho reafirma défice de 2,7% 

- Luís Rosa - BES. Os destinos dos governadores 

 

Expresso 

- PSD "vende" à nata dos empresários que pode ganhar eleições sozinho 

- José Gomes Ferreira - Por que razões sou frontalmente contra listas VIP, na Administração  

dos Impostos e não só 

- Paula Santos - Dois pesos e duas medidas - é a marca da política deste Governo 

- Com vento a ajudar, renováveis cobriram todo o consumo elétrico nacional 

- Câmara de Lisboa avança para os tribunais contra privatização da Carris e do Metro 
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http://www.publico.pt/multimedia/video/herberto-helder-dito-por-luis-miguel-cintra-20150325-002506
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/estudo-indica-que-alguns-medicos-ainda-consideram-a-homossexualidade-uma-doenca-1690250?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/provas-especificas-para-professores-prosseguem-em-clima-de-contestacao-1690155?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/exministro-das-financas-grego-condenado-por-causa-da-lista-lagarde-1690232
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/primeiroministro-reconhece-que-jovens-foram-dos-mais-penalizados-pela-crise-1690226
http://www.publico.pt/economia/noticia/receita-fiscal-cresce-a-ritmo-mais-baixo-que-o-previsto-no-oe-1690206
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-coelho-reafirma-defice-27/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/bes-os-destinos-dos-governadores/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/psd-vende-a-nata-dos-empresarios-que-pode-ganhar-eleicoes-sozinho=f916737
http://expresso.sapo.pt/por-que-razoes-sou-frontalmente-contra-listas-vip-na-administracao-dos-impostos-e-nao-so=f916787
http://expresso.sapo.pt/dois-pesos-e-duas-medidas-e-a-marca-da-politica-deste-governo=f916846
http://expresso.sapo.pt/com-vento-a-ajudar-renovaveis-cobriram-todo-o-consumo-eletrico-nacional=f916709
http://expresso.sapo.pt/camara-de-lisboa-avanca-para-os-tribunais-contra-privatizacao-da-carris-e-do-metro=f916655
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 
- Carlos Costa: “Ninguém sabe o montante certo de divida do GES que circula por aí” 

- Passos afirma que “depois de tanto tempo” a juventude já encontra oportunidades em 
Portugal 

- Estado arrecada 6.365 milhões de euros em impostos até Fevereiro 

 

Noticias ao Minuto 
- Opinião : Marcelo a Presidente? "Professor já está em campanha" 

- Constança Cunha e Sá : Passos devia ter "pudor" de dizer que Portugal é bom para os  

jovens 

 

Observador 
- Que política de segurança interna queremos? 

- Afinal, Sócrates pode ter mais duas casas e um terreno 

- Herberto Helder: morreu o poeta que nunca se deixou capturar 

- Henrique Neto: “Tinha perfeita consciência que António Costa não iria apoiar a candidatura” 

- EUA suspendem retirada do Afeganistão e mantêm 9.800 soldados até final do ano 

- Orçamento 2015: Despesa de Estado aumenta 6.1% e Receita Fiscal cresce mas não  

cumpre objetivos 

- João Marques de Almeida - A oposição à União Europeia 
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http://economico.sapo.pt/noticias/carlos-costa-ninguem-sabe-o-montante-certo-de-divida-do-ges-que-circula-por-ai_214711.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-afirma-que-depois-de-tanto-tempo-a-juventude-ja-encontra-oportunidades-em-portugal_214669.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-afirma-que-depois-de-tanto-tempo-a-juventude-ja-encontra-oportunidades-em-portugal_214669.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estado-arrecada-6365-milhoes-de-euros-em-impostos-ate-fevereiro_214666.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/366210/marcelo-a-presidente-professor-ja-esta-em-campanha
http://www.noticiasaominuto.com/pais/366010/passos-devia-ter-pudor-de-dizer-que-portugal-e-bom-para-os-jovens
http://observador.pt/opiniao/que-politica-de-seguranca-interna-queremos/
http://observador.pt/2015/03/25/afinal-socrates-pode-ter-duas-casas-um-terreno/
http://observador.pt/especiais/herberto-helder-morreu-o-poeta-que-nunca-se-deixou-capturar/
http://observador.pt/2015/03/25/henrique-neto-perfeita-consciencia-antonio-costa-nao-iria-apoiar-candidatura/
http://observador.pt/2015/03/24/eua-suspendem-retirada-do-afeganistao-e-mantem-9-800-soldados-ate-final-do-ano/
http://observador.pt/2015/03/24/oe2015-estado-arrecada-64-mil-milhoes-euros-impostos-ate-fevereiro/
http://observador.pt/opiniao/a-oposicao-a-uniao-europeia/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- AOFA – O Inquérito aos Oficiais “De fio a pavio” – Parte 2 – Constrangimentos e opção  

tomada pelo Inquérito via digital 

 

AOFA – Projecto “Família AOFA” – Rede Nacional de Protocolos (RNP) – Novidades 

 

- NOVO Protocolo em Todo o País! A prestigiada ACÚSTICA MÉDICA, através da sua Rede  

Nacional, acaba de integrar a RNP da AOFA! Como habitualmente, os Beneficiários deste  

protocolo são os nossos Sócios e Sócias bem como os respectivos Familiares possuidores de  

Cartão AOFA! 

 

- 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  

(A partir de 1 de Junho apenas os titulares de Cartões AOFA (Sócios e Familiares) terão  

acesso aos benefícios da RNP!) 
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http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Inquerito_Parte_2_Constrangimentos.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0225.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 ) 

 

Força Aérea - Cerimónia do Dia do Campo de Tiro – 111.º Aniversário 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES PARTICIPAM EM  

MISSÃO DA NATO NA LITUÂNIA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES E ANGOLANOS  

REALIZAM EXERCÍCIO AO LARGO DA COSTA ANGOLANA 

 

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.emfa.pt/www/noticia-796-cerimonia-do-dia-do-campo-de-tiro-111-aniversario
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/794
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/795
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/0325/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



