
Noticias    

Diário de Noticias 

- Americanos consideraram Lubitz inapto para voar 

- Passos tem uma convicção: Portugal pode tornar-se "uma das nações mais competitivas do 
mundo" 

- Lista VIP desencadeia três inquéritos em simultâneo 

- Lista negra de devedores dispara com mais de 126 mil pessoas e empresas 

- Paulo Pereira de Almeida - Somos escravos da austeridade? 

- Fernanda Câncio - Lista de infâmias 

- Teixeira dos Santos vai ser o presidente do Montepio 

 

Correio da Manhã 

- "Não desviei um euro que seja" 

- Homem da prenda arrisca acusação  

- Já havia listas VIP antes de novembro 

- Erro na prova dos professores 

- Pedro Santana Lopes - Alguém tinha dúvidas? 

 

Jornal de Noticias 

- TAP vai aguardar recomendações sobre alteração de regras de segurança 

- Portugal está a perder dadores de sangue 

- Pedro Ivo Carvalho - A vontade humana não se comanda 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Vícios do Estado, virtudes do Governo 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4479113
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4479048
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4479048
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4479134
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4479057
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4479205
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=4479144
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4478644&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4478661&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4478100&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/nao_desviei_um_euro_que_seja.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/homem_da_prenda_arrisca_acusacao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/ja_havia_listas_vip_antes_do_relatorio_de_novembro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/erro_na_prova_dos_professores.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/pedro_santana_lopes/detalhe/alguem_tinha_duvidas.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4478645&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4478647&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

-Co-piloto aproveitou medidas anti-terrorismo e lançou o avião contra os Alpes 

- Instituto já leva mais de dois anos a decidir se gays podem dar sangue 

- CML permite que empresa ligada ao BES construa quase o dobro do que o dono anterior 

- Passos convida empresários japoneses para as privatizações nos transportes 

- Um ano e 10.000 mortes depois, o ébola é uma lição para futuras epidemias 

- Conclusões do inquérito ao caso BES/GES estarão prontas no final de Abril 

- Francisco Teixeira da Mota - Angola: os generais estão em guerra! 

- Batalha naval entre Aguiar-Branco e PS coloca Siroco em risco 

- Parlamento Europeu aceita desbloquear 1,8 mil milhões para a Ucrânia 
 

Ionline 

- Livro de Sócrates foi escrito por professor universitário 

- Pires de Lima. “É natural” interesse do Japão por privatizações de EMEF e CP Carga 

- Luís Osório - Os intelectuais e o poder 

 

Expresso 

- E lá vamos outra vez adiantar os relógios. Será que ainda é para "poupar cera"? 

- Maria Luís mantém confiança em Paulo Núncio 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/copiloto-aproveitou-medidas-antiterroristas-e-lancou-o-aviao-contra-os-alpes-1690490
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/instituto-do-sangue-ja-leva-mais-de-dois-anos-a-ponderar-dadores-gay-1690449
http://www.publico.pt/local/noticia/cml-permite-que-empresa-ligada-ao-bes-construa-quase-o-dobro-do-que-o-dono-anterior-1690496
http://www.publico.pt/economia/noticia/passos-fala-a-empresarios-japoneses-das-oportunidades-das-privatizacoes-nos-transportes-1690506
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/um-ano-e-10000-mortes-depois-o-ebola-e-uma-licao-para-futuras-epidemias-1690435
http://www.publico.pt/economia/noticia/conclusoes-do-inquerito-ao-caso-besges-estarao-prontas-no-final-de-abril-1690479
http://www.publico.pt/mundo/noticia/angola-os-generais-estao-em-guerra-1690398
http://www.publico.pt/politica/noticia/batalha-naval-entre-aguiarbranco-e-ps-coloca-siroco-em-risco-1690475
http://www.publico.pt/mundo/noticia/parlamento-europeu-aceita-desbloquear-18-mil-milhoes-para-a-ucrania-1690341
http://www.ionline.pt/artigos/caso-socrates/livro-socrates-foi-escrito-professor-universitario
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/pires-lima-natural-interesse-japao-privatizacoes-emef-cp-carga/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/os-intelectuais-poder/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/e-la-vamos-outra-vez-adiantar-os-relogios-sera-que-ainda-e-para-poupar-cera=f917146
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-mantem-confianca-em-paulo-nuncio=f917133
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 
- Desemprego real atinge 29%, diz Observatório sobre Crises e Alternativas 

- Oi fecha 2014 com prejuízo superior a mil milhões de euros 

- Justiça passa a pente fino dados fiscais de Sócrates desde 2005 

- Resgates dos depósitos atingem em Fevereiro nível mais elevado em um ano 

 

Noticias ao Minuto 
- Parlamento : PCP propõe "travão" às taxas de juro negativas para clientes da banca 

- Observatório : Taxa de desemprego esconde número real de desempregados 

- Empresa : Lisnave vai distribuir 1,2 milhões pelos trabalhadores efetivos 

- Sindicato Unificado da Polícia : Disponibilidade da ministra é total? "Afinal não", diz sindicato 

 

Observador 
- Uma década e 14 comissões de inquérito depois. E condenados, há? 

- Perder eleições e ficar? Passos pode não sair tão cedo 

- Portugal teve maior recessão em 40 anos em 2012 

- Défice orçamental fica nos 4,5% do PIB em 2014 

- Dia Mundial do Teatro: Peças gratuitas de norte a sul do país 

- 8 novidades sobre o Facebook. Saiba o que aí vem 
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http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-real-atinge-29-diz-observatorio-sobre-crises-e-alternativas_214889.html
http://economico.sapo.pt/noticias/justica-passa-a-pente-fino-dados-fiscais-de-socrates-desde-2005_214870.html
http://economico.sapo.pt/noticias/resgates-dos-depositos-atingem-em-fevereiro-nivel-mais-elevado-em-um-ano_214879.html
http://economico.sapo.pt/noticias/oi-fecha-2014-com-prejuizo-superior-a-mil-milhoes-de-euros_214926.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/367407/pcp-propoe-travao-as-taxas-de-juro-negativas-para-clientes-da-banca
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/367128/taxa-de-desemprego-esconde-numero-real-de-desempregados
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/367149/lisnave-vai-distribuir-1-2-milhoes-pelos-trabalhadores-efetivos
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/367107/disponibilidade-da-ministra-e-total-afinal-nao-diz-sindicato
http://observador.pt/especiais/uma-decada-e-14-comissoes-de-inquerito-depois-e-condenados-ha/
http://observador.pt/2015/03/26/perder-eleicoes-e-ficar-passos-pode-ser-o-primeiro/
http://observador.pt/2015/03/26/portugal-teve-maior-em-recessao-em-40-anos-em-2012/
http://observador.pt/2015/03/26/defice-orcamental-fica-nos-45-do-pib-em-2014/
http://observador.pt/2015/03/27/dia-mundial-do-teatro-pecas-gratuitas-de-norte-a-sul-do-pais/
http://observador.pt/2015/03/26/8-novidades-sobre-o-facebook-saiba-o-que-ai-vem/
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 4 – As respostas ao 2º Grupo de  

Questões (ADM); Gráficos e Distribuições por Situação 

 

- Major-General Bargão dos Santos – “Cidadania e Forças Armadas” – Intervenção efectuada  

no Congresso da Cidadania 

 

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

 

- LEVITATE – MATOSINHOS e FUNCHAL (Descontos entre 20% e 50%) 

 

- 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_4_Respostas_Grupo_2_ADM.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/MGEN_Bargao_dos_Santos_Cidadania_e_FAs.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0230.pdf
http://www.aofa.pt/inscricaosocio.php?menu=60&pag=62
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
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 - ESCLARECIMENTO SOBRE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DO NPL SIROCO 

Exército - PARTICIPAÇÃO DO EXÉRCITO NA QUALIFIC@ – Feira de Educação, Fermação, Juventude e  

Emprego - 2015 

Exército – Dia do Regimento de Infantaria  Nº19 e Evocação do Centenário da Grande Guerra 

Força Aérea - Exercício Comando e Liderança ISCSP 

Força Aérea - Força Aérea entrega brinquedos a orfanatos no Mali 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - General CEMGFA participa na 1.ª Conferência de Chefes  

das Forças Armadas (Chiefs of Defence) nas Nações Unidas 

 

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/Esclarecimento-sobre-a-eventual-aquisicao-do-NPL-SIROCO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/PARTICIPA%C3%87%C3%83ODOEX%C3%89RCITONAQUALIFIC@%E2%80%93FEIRADEEDUCA%C3%87%C3%83O,FORMA%C3%87%C3%83O,JUVENTUDEEEMPREGO%E2%80%932015.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DIADOREGIMENTODEINFANTARIAN%C2%BA19EEVOCA%C3%87%C3%83ODOCENTEN%C3%81RIODAGRANDEGUERRA.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-798-exercicio-comando-e-lideranca-iscsp
http://www.emfa.pt/www/noticia-797-forca-aerea-entrega-brinquedos-a-orfanatos-no-mali
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/798
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/0327/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



