
Noticias    

Diário de Noticias 

- Entrevista a José Sócrates - "Onde é que estão as famosas 'provas' ou os 'fortes indícios'  

dos crimes que me imputam?" 

- Teixeira dos Santos duvida que governo não interveio no BES 

- Varoufakis: "Sou um libertário marxista" 

- Investimento para modernizar Forças Armadas hipotecado em dois terços até 2018 

- Adriano Moreira - A casa no topo da colina 

 

Correio da Manhã 

- Portugal vai ficar gelado 

- Tribunal anula prova de docentes 

- Galp multada em 9 milhões 

- Baptista Bastos – Trapalhadas 

- Líder dos sargentos (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Miguel Guedes - Da América, com amor 

 

Público 

- Avião KC-390 fez primeiro voo 

- Denunciante do maior caso de corrupção no Brasil garante que dinheiro passou pelo BES 

- PCP avança com projecto para criminalizar o enriquecimento injustificado 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

04-02-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4379688&page=-1
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4380032
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4380088&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/portugal_vai_ficar_gelado.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/tribunal_chumba_prova_de_docentes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/2015_02_03_galp_multada_em_9meuro_por_praticas_anticoncorrenciais_no_mercado_do_gas_engarrafado.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/2015_02_04_trapalhadas.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4378079&opiniao=Miguel%20Guedes
http://www.publico.pt/economia/noticia/aviao-kc390-fez-primeiro-voo-1684944
http://www.publico.pt/economia/noticia/denunciante-do-maior-caso-de-corrupcao-no-brasil-garante-que-parte-do-dinheiro-passou-pelo-bes-1684825?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-avanca-com-projecto-para-criminalizar-o-enriquecimento-injustificado-1684927
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Tribunal anula despacho sobre prova de professores em acórdão “demolidor” 

- “O que mais me preocupa na justiça em Portugal é a questão orçamental” 

- Governo analisa combate ao terrorismo (*) 

 

Ionline 

- Terrorismo. Passos reúne com polícias para definir estratégias 

- Paulo Portas e embaixador chinês destacam solidariedade em tempos de crise 

- Luís Osório - António Costa não está seguro 

- Nuno Ramos de Almeida - A política das joelheiras 

- João Mota Campos - No país dos salamaleques 

 

Expresso 

- Vitorino irrita-se com Pacheco Pereira sobre a dívida grega 

- Renzi, que deu uma gravata a Tsipras, acredita em acordo Europa / Grécia 

- PCP quer Portugal na UE a renegociar a dívida e a rasgar o Tratado 

- Regras tiram 640 mil das estatísticas de pobreza em Portugal 

- Alexandre Abreu - O Syriza e o luto da direita 

- Paula Santos - Onde está a recuperação, quando os portugueses estão mais pobres? 

 

Diário Económico 

- Recurso de prisão de Sócrates decidido até 1 de Março 

- PS quer vistos ‘gold’ a capitalizar empresas 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://expresso.sapo.pt/pcp-quer-portugal-na-ue-a-renegociar-a-divida-e-a-rasgar-o-tratado=f909255
http://expresso.sapo.pt/regras-tiram-640-mil-das-estatisticas-de-pobreza-em-portugal=f909179
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http://expresso.sapo.pt/onde-esta-a-recuperacao-quando-os-portugueses-estao-mais-pobres=f909304
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Segurança Social vai afinal dispensar 612 funcionários 

- Portugal perde 9% de turistas espanhóis devido ao elevado custo das portagens 

 

Noticias ao Minuto 
- Terapia : Doentes faltam a tratamentos com medo de perder o emprego 

- Polémica : Ratton recusa apreciar queixas sobre cortes nos subsídios 

- Selos : CTT vão subir preços de serviços postais 

- 2014 : Contrapartidas por negócios na Defesa ascendem a 568 milhões 

 

Observador 

- Melo Gomes : Grupo de generais e almirantes lança grupo de reflexão sobre o país 

- Rui Rio promete voltar se sentir “desejo muito grande das pessoas” 

- Pedro Santana Lopes espera pelas legislativas para lançar corrida a Belém 

 

Correio dos Açores 

- Estado paga cerca de 280 mil euros para formar quatro pilotos do Exército (*) 

 

Diário Insular 

- Evacuações em dificuldades (*) 

Metro 

- Operações militares de resgate? (*) 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Almirante Luís Macieira Fragoso (Chefe do Estado-Maior da Armada) - "Portugal, o Mar e a 

sua Marinha" (artigo publicado na revista da Marinha - Fevereiro de 2015) 

 

- Coronel Andrade da Silva - "Revolução (RE)Nascer - Grito Actual de Emergência Patriótica" 

 

- Informação aos Sócios e Sócias da AOFA - "A validade das Declarações para 

acesso aos Protocolos por parte dos Familiares" 

A AOFA informa que estando em plena fase de emissão e envio dos cartões para Familiares 

no âmbito do Projecto "Família AOFA", se manterá, ainda que por tempo limitado, a validade 

das declarações até agora utilizadas para acesso dos Familiares à Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA. No entanto e por via da decisão que conduziu à emissão dos 

cartões, as declarações deixarão, naturalmente, a prazo, de ser válidas (anunciaremos 

brevemente a data limite de validade que comunicaremos igualmente a todos os Parceiros) 

razão pela qual, a partir dessa data, apenas poderão usufruir dos benefícios os Familiares 

detentores de cartão AOFA. Aproveitamos mais esta oportunidade para solicitar a todos os 

Sócios e Sócias da AOFA que procedam, logo que possível, à requisição dos cartões 

(relembramos que não existe qualquer custo associado) para os vossos familiares, processo 

extremamente fácil, bastando para tal aceder a http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO e preencher 

tantos formulários quantos os Familiares para os quais requisitam os cartões. Obrigado! 

 
 
 
 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - CAMPEONATO DESPORTIVO MILITAR DE CORTA-MATO - FASE III  

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO CENTRO MILITAR DE ELECTRÓNICA 

Força Aérea - II Jornadas da Manutenção 

 

 

 

 

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 

04-02-2015 
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Líder dos sargentos 

 

A Associação Nacional de Sargentos (ANS) tem novo líder: o sargento-chefe José Gonçalves. O antecessor, Lima 
Coelho, abandona as funções por passar à reserva. 

 

José Gonçalves 

  

3 de Fevereiro de 2015 
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Governo analisa combate ao terrorismo 

 

Reúne esta tarde na presidência do Conselho de Ministros, o Conselho Superior de Segurança Interna, órgão de 

assessoria do primeiro-ministro, para analisar novas medidas antiterroristas. Esta sessão de trabalho segue-se à cimeira 

informal dos ministros da Administração Interna da União Europeia (UE), celebrada quinta-feira em Riga, Letónia. 

Daquele encontro, no qual Portugal esteve representado pela ministra da Administração Interna, Anabela Rodrigues, e 

pelo secretário de Estado da Justiça, António Costa Moura, não saíram decisões definitivas. 

Contudo, foi registado um primeiro consenso para um acordo europeu sobre o registo de identificação de passageiros das 

linhas aéreas, tema que só deve estar em execução em Abril no conjunto da UE. Formas de controlo das actividades dos 

grupos jihadistas através da Internet, tanto de propaganda como de recrutamento, foram também consideradas. Embora 

não decididas. Em aberto ainda ficou o controlo de cidadãos comunitários quando chegam de fora do espaço Schenghen 

ou as medidas que implicam um aumento dos controlos aleatórios na mesma área. Todos os Estados admitiram a 

necessidade de uma maior coordenação das estruturas supra-europeias de combate ao terrorismo com os serviços de 

informação e segurança nacionais. 

O encontro de Riga teve como pano de fundo a resolução de 24 de Setembro de 2014 do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, cujo objectivo explícito é travar a circulação de efectivos e parar a impunidade de adesão ao 

autoproclamado Estado Islâmico. Após ter ouvido, na passada semana, os partidos com assento parlamentar, o Governo 

ouve agora o Conselho Superior de Segurança Interna, um órgão interministerial no qual participam as forças de 

segurança, os ministros da República para as regiões autónomas, os presidentes dos governos regionais e a procuradora-

Geral da República. Segue-se depois na Assembleia da República uma nova reunião, já com medidas específicas, com os 

partidos. 

À margem do que está a ser feito noutros países europeus, o Governo não contempla a retirada de cidadania aos jovens 

portugueses ou lusodescendentes envolvidos com a EI nem a possibilidade de as secretas fazerem escutas. 

 

 

Nuno Ribeiro 

3 de Fevereiro de 2015 
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Estado paga cerca de 280 mil euros para formar quatro pilotos do Exército 

 

 

 

Dos seis helicópteros KAMOV comprados pelo Estado em 2007 apenas três estão operacionais devido a avarias e 

sinistros. A Autoridade Nacional de Protecção Civil contratou, ainda assim, este mês, quatro pilotos do Exército sem 

qualquer qualificação para operar os meios aéreos pesados do Estado. A formação dos pilotos custará aos cofres públicos 

cerca de 280 mil euros numa altura em que existem no mercado pilotos qualificados e disponíveis para voar. A 

informação ainda não é oficial, mas a SIC acaba de confirmar que a empresa Everjets é a vencedora do concurso público 

internacional para manutenção e operação dos meios aéreos do Estado. O contrato final será assinado em breve. 

 

30 de Janeiro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



4  

 

 

 

Evacuações em dificuldades 

 

Seis meses depois da evacuação falhada em S. Jorge, na sequência da qual o ferido acabaria por morrer, a Força Aérea 

continua a apresentar "algumas dificuldades" na resposta às solicitações de evacuações médicas. 

Na altura ter-se-á referido que a evacuação não foi feita por não haver tripulação disponível para o helicóptero e porque 

o avião C295 não poder operar na pista de S. Jorge depois do pôr-do-sol. Na altura também foi prometido um inquérito 

sobre as circunstâncias em que ocorreu aquele óbito, mas até ao momento as conclusões ainda não foram divulgadas. 

Ainda na altura justificava-se a não existência de tripulações para os helicópteros Merlin com a saída de vários elementos 

para companhias privadas e a dificuldade em formar outras tripulações no imediato, na medida que a formação é 

complexa e morosa. De acordo com informações transmitidas telo titular regional da Saúde, veiculadas na edição de DI 

de ontem, essas tripulações estão a ser formadas neste momento e espera-se que algumas delas venham a ser afetas à 

Base das Lajes, na missão de busca e salvamento e, por arrastamento, no cumprimento do protocolado com o Governo 

regional em matéria de evacuações médicas. 

O retrato, seis meses depois, poderia ser outro? Provavelmente não poderia pelas razões atrás apontadas, mas deveria. 

Felizmente que nada aconteceu de trágico nestes seis meses (pelo menos que seja do conhecimento público), mas 

poderia ter acontecido, ou pode acontecer hoje e, depois, só nos restaria chorar. 

Mais uma vez aqui fica expresso que as referências aqui feitas nada têm a ver com os valorosos serviços que a Força 

Aérea tem prestado à Região nesta matéria, ao longo de décadas e que outras tantas não serão nunca bastantes para 

reiterarmos o nosso agradecimento. Tem apenas a ver com as circunstâncias presentes e com as dificuldades em dar-lhes 

resposta. De uma vez por todas, o Governo Regional tem de assumir este assunto da maior importância para os 

açorianos e que, como todos sabemos, pode dele depender a vida ou a morte de alguém, se não lhe for facultado o 

acesso a um hospital. O momento é de crise e porventura não será o momento mais adequado para investimentos que, 

no caso, ascenderiam a muitos milhões. Mas a Europa não estará para aí virada? Não haverá apoios específicos 

direcionados para soluções desta natureza? Achamos que é tempo de, também, nesta matéria não dependermos de 

protocolos que podem falhar. 

 

29 de Janeiro de 2015 
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Operações militares de resgate? 

Japão 

 

O primeiro-ministro japonês defendeu ontem a realização de operações militares além-fronteiras, tendo em vista o 

resgate de cidadãos nacionais, isto no dia seguinte à execução do jornalista nipónico Kenji Goto, às mãos do grupo 

terrorista Estado Islâmico. 
As declarações de Shinzo Abe inserem-se no âmbito da reinterpretação da Constituição pacifista japonesa impulsionada 

pelo seu executivo, a qual visa um papel mais ativo para o exército do país. 

 

 

3 de Fevereiro de 2015 
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