
 

 

Programa do Seminário: 

http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Programa.pdf 
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Noticias    

Diário de Noticias 

- Plagiado estudo sobre apoios sociais aos militares 

- Este é o nosso candidato. PSD e CDS formalizam hoje apoio a Marcelo 

- Nóvoa diz que Marcelo pode "perturbar seriamente novo ciclo político" 

- Clima: Proposta de texto de acordo ainda contém o pior e o melhor 

- Guimarães quer ser a Capital Verde Europeia em 2020 

- Paula Sá: Nomeações para que vos quero 

- Bernardo Pires de Lima: Venezuela beligerante 

- Militar encontrado morto em messe com ferimentos de arma de fogo 

 

Correio da Manhã 

- Governo quer 51% do capital da TAP 

- Carlos Rodrigues: Pobre economia 

- Miguel Alexandre Ganhão: Como dois bancos escaparam à China 

- Paulo Fonte: Já vivemos esta história 

 

Jornal de Noticias  

- Maioria dos portugueses queria Passos como líder do Governo 

- Rafael Barbosa: Costa e Jerónimo 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos: Um novo início 

 

 

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

 

 

10-12-2015 

 

 

http://www.dn.pt/portugal/interior/plagiado-estudo-sobre-apoios-sociais-aos-militares-4922083.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/este-e-o-nosso-candidato-psd-e-cds-formalizam-hoje-apoio-a-marcelo-4922451.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/novoa-diz-que-marcelo-pode-perturbar-seriamente-novo-ciclo-politico-4923062.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/proposta-de-texto-de-acordo-ainda-contem-o-pior-e-o-melhor-4922563.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/guimaraes-quer-ser-a-capital-verde-europeia-em-2020-4922057.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/paula-sa/interior/nomeacoes-para-que-vos-quero-4922610.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/venezuela-beligerante-4922619.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/militar-encontrado-morto-com-ferimentos-de-arma-de-fogo-4921604.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/governo_quer_51_do_capital_da_tap.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/pobre_economia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/miguel_alexandre_ganhao/detalhe/como_dois_bancos_escaparam_a_china.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/ja_vivemos_esta_historia.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4922719&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4922717
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4922647
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Descontos e inflação reduzem subida do salário mínimo a 20 euros 

- Próximas eleições na AR obrigam PS a negociar com PSD 

- Países ricos e pobres mantêm divergências sobre nova proposta de acordo 

- PSD e CDS juntos no apoio a Marcelo mas vão começar a descolar 

- Bolsa de requalificação de professores com os dias contados 

- “Fraude na saúde é endémica”, reconhece Adalberto Campos Fernandes 
 

Ionline  

- Guerra entre direita e PS pode bloquear nomeações 

- Angola. Milhares de portugueses com salários em atraso voltam a Portugal 

- Salário mínimo. Patrões rejeitam novo valor 

 

Expresso 

- PSD e CDS anunciam apoio a Marcelo (mas vão aparecer pouco na campanha) 

- Costa estreia-se na Concertação e leva uma das bandeiras da esquerda: o aumento do 
salário mínimo 

- “A grande coligação é fatal para a democracia europeia”, diz António Costa 

- Estão a nascer mais seis bebés por dia 

 

Diário Económico 

- Estado poupa 465 milhões com efeito BCE na dívida pública 

- BES na lista dos grandes casos mundiais de corrupção 
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Diário Económico (cont.) 

- Salário mínimo abre primeiro confronto do Governo com parceiros 

- PGR declara guerra à corrupção 

- Petróleo e euro explicam quase um terço do crescimento em 2015 

- “Futuro Presidente tem de enfrentar tempos novos com respostas novas” 

 

Noticias ao Minuto 

- Ajuda de Draghi 'enche' cofres públicos com mais 465 milhões 

- Transportes: Executivo 'põe mãos à obra' para reverter decisões 

- Professor Marcelo "é o meu único adversário" 

- Dívida portuguesa mais cara a dois anos e mais barata a cinco e dez 

- Morais critica Estado por não cumprir convenção contra a corrupção 

- Governo alerta que previsões do BdP não contabilizam medidas do OE2016 

- SIRP diz que Portugal "está preparado" para enfrentar ameaça terrorista 

- Plano para reestruturar Novo Banco já está em Bruxelas. Saiba o que diz 
 

Observador 

- Fim da austeridade. Salvação ou desgraça da zona euro? 

- Costa pediu dados, Conselho de Ministros decide hoje se são precisas medidas extra 

- Dívida pública. Sem intervenção do BCE, Portugal pagaria o dobro em juros 

- Sampaio da Nóvoa: “Durmo totalmente descansado com estes acordos de esquerda” 

- Marcelo diz que AR é livre de escolher conselheiros de Estado 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Notícias AOFA - Evento comemorativo do 23º Aniversário da AOFA 

A comemoração do 23º Aniversário da AOFA decorreu nas sempre magníficas instalações do 

IASFA (Antiga Cooperativa Militar), em Lisboa, tendo contado com a presença de inúmeras 

Entidades Militares e Civis e cerca de oitenta Oficiais. Numa cerimónia que teve tanto de singelo 

como de digno, abrilhantada pela actuação do Agrupamento Musical "Gerações" e onde 

naturalmente se destaca o discurso alusivo à efeméride proferido pelo Presidente do Conselho 

Nacional, Coronel Manuel Cracel, o ponto alto viria a ser o da homenagem ao Homem, Militar e 

Dirigente Associativo, Coronel José Carlos Alvarez Tasso de Figueiredo. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=728 

 

Notícias AOFA - AOFA em reunião de trabalho com o candidato presidencial Henrique 

Neto 

Dando sequência ao conjunto de reuniões e eventos onde a AOFA tem mantido contactos directos 

com os vários candidatos às eleições presidenciais, decorreu na Sede da AOFA, em Oeiras, uma 

reunião de trabalho com o Dr. Henrique Neto que se fez acompanhar por dois dos seus 

assessores. A representação da AOFA esteve a cargo do Secretário-Geral, Tenente-Coronel 

António Costa Mota. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=726 

 

Notícias AOFA - AOFA em almoço de trabalho com o candidato presidencial Edgar Silva 

Na sequência dos diversos encontros agendados com boa parte dos candidatos presidenciais e 

correspondendo ao amável convite que nos foi efectuado pelo Dr. Edgar Silva, a AOFA esteve 

presente num almoço de trabalho. A delegação da AOFA foi composta pelo Secretário-Geral, 

Tenente-Coronel António Costa Mota, pelos Vogais e Membros do Secretariado, Capitão de Mar-e-

Guerra Heitor Sequeira Alves e Capitão-de-Fragata Rodrigues Marques e ainda pelo Capitão de 

Mar-e-Guerra António de Almeida Moura (Vogal do Conselho Deontológico). 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=725 

 
 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

Notícias AOFA - AOFA, em parceria com a BESTKIDS, promoveu Workshop "Educar 

para o Optimismo" 

Continuando a exploração da "Educação", a AOFA promoveu o 2º Workshop, desta vez 

subordinado ao tema "Educar para o Optimismo". Uma vez mais e tal como já tinha sucedido no 

1º Wokshop "Comunicar com os Adolescentes", a adesão e participação dos Oficiais e Familiares 

permitiu que também este evento se tivesse saldado por um sucesso assinalável. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=727 

 

Notícias AOFA - Reunião com o candidato à Presidência da República, Dr. Cândido 

Ferreira 

No contexto e decorrência das questões colocadas a todos os candidatos à Presidência da 

República, efectuou-se uma reunião com o DR. Cândido Ferreira, reunião essa em que a AOFA 

esteve representada pelo presidente da AOFA, COR Manuel Pereira Cracel. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=724 

 

Notícias AOFA - Convite do Director do Refúgio Aboim Ascensão (Emergência Infantil), 

Coronel de Cavalaria, Villas-Boas 

A convite do responsável do Refúgio Aboim Ascensão, COR Villas-Boas, para cerimónia pública, a 

AOFA fez-se representar pelo seu presidente, COR Manuel Pereira Cracel. Também, em 

representação da Associação, por inesperada indisponibilidade, não foi possível a presença do 

COR Rui Pimenta, sócio da AOFA 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=723 

 
Notícias AOFA - Homenagem ao General Loureiro dos Santos 

Convidados para uma cerimónia de homenagem ao General Loureiro dos Santos, realizada na 

Messe da Força Aérea, em Monsanto, a AOFA fez-se representar por três elemento dos corpos 

sociais: pelo presidente, COR Manuel Pereira Cracel e pelos COR Queirós Lima e António Pena, 

vogais do Conselho Deontológico. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=722 
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA leva a efeito, em parceria com a BESTKIDS, a 1ª Edição do Curso de 

Informática para Adultos. O curso decorrerá na Sede da AOFA, em Oeiras, entre as 

10h30 e as 12h30 (Ver calendário). Inscrições através de mensagem para 

luisa.almeida@aofa.pt ou pelo telefone 912 500 813 
 

Cartaz – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Cartaz.pdf 

Programa – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Programa.pdf 

Calendário – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Calendario.pdf 

 

- AOFA - Relatório de Resultados do Inquérito sobre a RNP 

http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.pdf 

- 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 

 

 

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

- 10 de Dezembro de 2015 – 18h – Museu de Marinha (Pavilhão das Galeotas) – 

Apresentação do Livro “Cidadão e Marinheiro – Homenagem ao Contra-Almirante 

Vítor Crespo” 

Convite – http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Homenagem_Vitor_Crespo_Convite.jpg 

Testemunhos – http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Homenagem_Vitor_Crespo_2.jpg 

 

- 10 de Dezembro de 2015 – 18h -  Associação 25 de Abril - Inauguração da Exposição de 

Fotografia dos Camaradas Carlos Ricardo e Sérgio de Lisboa ( a exposição estará patente de 10 a 

31 de Dezembro, de 2ª a 6ª, das 13h às 19h ) 

http://www.aofa.pt/eventos/Exposicao_Pintura_Carlos_Ricardo_e_Sergio_de_Lisboa.jpg 

 

- 15 de Dezembro de 2015 – 18h – Livraria Verney, em Oeiras - Lançamento do 22.º 

livro, As Guerras do capitão Agostinho, de dr. Carlos Gueifão, e da reedição do 5.º 

livro, Arcanjos e bons demónios, de Daniel Gouveia 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_As_guerras_do_Capitao_Agostinho.jpg 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Arcanjos_e_bons_demonios.jpg 

 

- 16 de Dezembro de 2015 – 18h – Museu de Marinha (Pavilhão das Galeotas) – 

Apresentação do Livro “Marinha de Guerra Portuguesa: Do Fim da II Guerra Mundial 

ao 25 de Abril de 1974” 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Marinha_de_Guerra_Portuguesa.jpg 

 

- 17 de Dezembro de 2015 – 15h30 – Liga dos Combatentes (Rua João Pereira da 

Rosa, nº 18, Bairro Alto, Lisboa – Apresentação do Livro “Força Restante” do TGEN 

Chito Rodrigues 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Forca_Restante.jpg 
 

 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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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) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

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 

10-12-2015 

 

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/1210/
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	Fraude na saúde é endémica”, reconhece Adalberto Campos Fernandes



