
Todos os oficiais (Sócios e Não Sócios) estão convidados mas a inscrição, 

através de envio de mensagem para luisa.almeida@aofa.pt , é obrigatória, 

por questões de organização e logística 

09-11-2015 

 

 

mailto:luisa.almeida@aofa.pt


Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo vai ser derrubado hoje. E quatro vezes seguidas 

- Manifestações. PSP admite corredor de segurança a separar esquerda e direita 

- Bloco diz a Passos para não ser piegas e sair "da sua zona de conforto" 

- Schäuble acredita que Portugal continuará no "caminho do sucesso" 

- Força Aérea quer frota de aviões não tripulados a partir de 2016 

- Pedro Tadeu - PSD e CDS obrigados a votar com o PS 

- Bernardo Pires de Lima - As três escapatórias da EU 

 

Correio da Manhã 

- Juros da dívida de Portugal descem em todos os prazos 

- Fuga de milhões durante debate parlamentar 

- Polícia herói recebe medalha 
 

Jornal de Noticias 

- Paula Ferreira - É a democracia a funcionar 

- Mariana Mortágua - Felizmente há luar 

- Miguel Guedes - Para o que não é eterno 

- António Fontainhas Fernandes - Regiões de convergência: um olhar diferente 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-vai-ser-derrubado-hoje-e-quatro-vezes-seguidas-4877667.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/manifestacoes-psp-admite-corredor-de-seguranca-a-separar-esquerda-e-direita-4877375.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/esquerda-assina-os-acordos-antes-da-mocao-de-rejeicao-a-passos-4877874.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/schauble-acredita-que-portugal-continuara-no-caminho-do-sucesso-4876792.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/forca-aerea-quer-frota-de-avioes-nao-tripulados-a-partir-de-2016-4877878.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-tadeu/interior/psd-e-cds-obrigados-a-votar-com-o-ps-4877547.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/as-tres-escapatorias-da-ue--4877539.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/20151110_1005_juros_da_divida_de_portugal_descem_em_todos_os_prazos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/20151109_2334_fuga_de_milhoes_durante_o_debate_parlamentar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/marinha_assume_falta_de_meios.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4877580
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4877579
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4877581
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4877582
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Presidente poderá indigitar António Costa 

- OCDE prevê que Portugal volte a divergir da zona euro 

- José Vítor Malheiros – Esperança 

 

Ionline  

- “Governo que antes de o ser já não era” é rejeitado hoje 

- Presidente da República vai ouvir personalidades antes de decidir 

- Carlos César: “Só a direita que se dá mal com a democracia não aceita a maioria” 

 

Expresso 

- Acordos do PS com a esquerda assinados, em privado, à hora de almoço 

- Dia quente na Assembleia. Dentro e fora 

- Mariana Mortágua: "Hoje é o dia de despedir Passos e Portas" 

- Consórcio que venceu privatização da TAP admite ficar com posição minoritária 

- Jerónimo: “A coligação estragou a vida a milhões de portugueses” 

- Catarina. “Não são jogadas políticas. É a democracia a funcionar” 

- Heloísa Apolónia: “A Constituição vale mais do que a vontade do PM” 

- Passos: “Não escondo a minha apreensão no arranque desta legislatura” 
 

Diário Económico 

- Governo corta verbas a Observatório por ter revelado níveis da emigração 

- Taxas Euribor batem mínimos de sempre em todos os prazos 
 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/presidente-podera-indigitar-1713889
http://www.publico.pt/economia/noticia/ocde-preve-que-portugal-regresse-a-divergencia-com-a-zona-euro-1713836
http://www.publico.pt/politica/noticia/esperanca-1713898
http://www.ionline.pt/artigo/479464/-governo-que-antes-de-o-ser-ja-nao-era-e-rejeitado-hoje?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/479466/presidente-da-rep-blica-vai-ouvir-personalidades-antes-de-decidir-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/479422/carlos-cesar-so-a-direita-que-se-da-mal-com-a-democracia-nao-aceita-a-maioria-?seccao=Portugal_i#close
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-10-Acordos-do-PS-com-a-esquerda-assinados-em-privado-a-hora-de-almoco
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-10-Dia-quente-na-Assembleia.-Dentro-e-fora
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-10-Mariana-Mortagua-Hoje-e-o-dia-de-despedir-Passos-e-Portas
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-10-Consorcio-que-venceu-privatizacao-da-TAP-admite-ficar-com-posicao-minoritaria-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-09-Jeronimo-A-coligacao-estragou-a-vida-a-milhoes-de-portugueses-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-09-Catarina.-Nao-sao-jogadas-politicas.-E-a-democracia-a-funcionar
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-09-Heloisa-Apolonia-A-Constituicao-vale-mais-do-que-a-vontade-do-PM-1
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-09-Passos-Nao-escondo-a-minha-apreensao-no-arranque-desta-legislatura-1
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-corta-verbas-a-observatorio-por-ter-revelado-niveis-da-emigracao_234255.html
http://economico.sapo.pt/noticias/taxas-euribor-batem-minimos-de-sempre-em-todos-os-prazos_234264.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Tribunal de Contas Europeu acusa UE de má gestão de seis mil milhões em 2014 

- Maria de Belém diz que personalidade de Marcelo não casa bem com funções de PR 

- Juros da dívida cedem de máximos de quatro meses 

 

Noticias ao Minuto 

- "Arco da governação foi suplantado por arco da Constituição" 

- PCP diz que ninguém "quebrou a espinha" no acordo com PS 

- Novo Banco precisa de dois mil milhões para recapitalização 

- Passos diz que programa da esquerda penaliza "condições de crescimento" 

 

Observador 

- Os ministeriáveis do PS: em quem Costa confia para o novo Governo 

- David Cameron. “Menos Europa é uma melhor Europa” 

- Centeno garante. Medidas negociadas à esquerda não têm impacto nas contas 

 

Sapo.pt 

- Marinha assume que faltam meios de prontidão no socorro a náufragos 

- Não há volta a dar. Processo dos Submarinos definitivamente arquivado 
 

TVI. 24 

- Marinha Portuguesa recebe prémio nos EUA 
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http://economico.sapo.pt/noticias/tribunal-de-contas-europeu-acusa-ue-de-ma-gestao-de-seis-mil-milhoes-em-2014_234259.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maria-de-belem-diz-que-personalidade-de-marcelo-nao-casa-bem-com-funcoes-de-pr_234247.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juros-da-divida-cedem-de-maximos-de-quatro-meses_234235.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/483617/arco-da-governacao-foi-suplantado-por-arco-da-constituicao
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/483646/pcp-diz-que-ninguem-quebrou-a-espinha-no-acordo-com-ps
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/483528/novo-banco-precisa-de-dois-mil-milhoes-para-recapitalizacao
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/483221/passos-diz-que-programa-da-esquerda-penaliza-condicoes-de-crescimento
http://observador.pt/2015/11/09/os-ministeriaveis-do-ps-em-quem-costa-confia-para-o-novo-governo/
http://observador.pt/2015/11/10/david-cameron-menos-europa-melhor-europa/
http://observador.pt/2015/11/09/centeno-garante-medidas-negociadas-a-esquerda-nao-tem-impacto-nas-contas/
http://www.sapo.pt/noticias/marinha-assume-que-faltam-meios-de-prontidao-_5640d0d8885b6b424dc0fe83
http://visao.sapo.pt/atualidade/2015-11-09-Nao-ha-volta-a-dar.-Processo-dos-Submarinos-definitivamente-arquivado
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/palladium/marinha-portuguesa-recebe-premio-nos-eua
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

No passado dia 7 de Novembro decorreu o Congresso Nacional das Colectividades, 

Associações e Clubes! Aqui fica a intervenção então proferida pelo nosso camarada Manuel 

Custódio de Jesus, subordinada ao tema "O Associativismo nas Forças Armadas Portuguesas" 

http://www.aofa.pt/rimp/O_Associativismo_nas_Forcas_Armadas_Intervencao_Congresso.pdf 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

Nota Informativa : Inquérito sobre a RNP – Muito em breve a AOFA publicará o 

Relatório respeitante ao inquérito levado a efeito entre 17 e 30 de Outubro, nele 

englobando igualmente as diversas medidas já tomadas e/ou em fase de estudo 

que resultaram das propostas efectuadas pelos Beneficiários. 

 

AOFA – Caro(a) Associado(a)! Se ainda não o fez solicite os Cartões AOFA 

(gratuitos) para que os seus Familiares usufruam dos benefícios inerentes à Rede 

Nacional de Protocolos (RNP) 

https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewf

orm?c=0&w=1 

AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede 

Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA! 

http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf 
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http://www.aofa.pt/rimp/O_Associativismo_nas_Forcas_Armadas_Intervencao_Congresso.pdf
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
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 - MARINHA CONQUISTA NOTÁVEL PRÉMIO INTERNACIONAL 

Força Aérea - Lançamento do relógio comemorativo do 75.º aniversário da BA2/CFMTFA 

EMGFA – Força Nacional destacada no Kosovo treina para Exercício Silver Saber 

EMGFA - MILITARES PORTUGUESES REALIZAM TREINO CRUZADO NO KOSOVO 

EMGFA – Militares do Contigente Nacional do Kosovo realizam treino cruzado com Força  

Italiana  

EMGFA - CONTINGENTE PORTUGUÊS NO KOSOVO REALIZA TREINO COM HELICÓPTERO  

 

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/Marinha-conquista-notavel-premio-internacional.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-959-lancamento-do-relogio-comemorativo-do-75-aniversario-da-ba2-cfmtfa
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/904
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/905
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/906
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/907
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/1110/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



