
Noticias    

Diário de Noticias 

- Novo Banco só deve ser vendido depois das eleições 

- O "duche de água fria" não altera estratégia da coligação. Passos vai continuar igual 

- Costa aposta tudo nos contactos de rua. E diz que líder do PSD é "prisioneiro do passado" 

- Pedro Marques Lopes - E não é que o grande problema da coligação PAF, afinal, é Passos 
Coelho? 

- Quatro dezenas de trabalhadores portugueses abandonam base das Lajes esta sexta-feira 

- Professores, alunos e pais manifestam-se contra cortes no ensino artístico 

 

Correio da Manhã 

- Docentes substitutos por colocar 

- Catarina Martins: pensões podem "ficar em perigo" 

 

Público  

- Banco de Portugal com maiores dificuldades para vender Novo Banco 

- Vasco Pulido Valente - O romantismo voltou 

 

Ionline  

- Cientistas garantem ter descoberto um novo parente dos humanos 
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http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4772850&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4772530&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4772535&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4772327&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4772787&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4772833&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/aulas_comecam_sem_professores.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/pensoes_podem_ficar_em_perigo.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/banco-de-portugal-com-mais-dificuldades-para-privatizar-novo-banco-1707456
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-romantismo-voltou-1707407?frm=opi
http://www.ionline.pt/artigo/411070/cientistas-garantem-ter-descoberto-um-novo-parente-dos-humanos?seccao=Mundo_i
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Chineses desistem do Novo Banco: zài jiàn* "BES bom" 

- Petróleo, combustíveis e preços que sobem e descem sem percebermos: o vídeo que 
descodifica as dúvidas 

 

Diário Económico 

- Petróleo nos 20 dólares? Goldman Sachs admite que pode acontecer em 2016 

- Professores em ‘horários zero’ são duas vezes mais que em 2014 

- À porta das eleições, governo espanhol devolve rendimento a funcionários públicos 

- Teatro Nacional D.Maria II dá "Entrada Livre" ao público este fim-de-semana 

- Aposentados da função pública aprovam hoje manifesto para levar aos partidos 

- ONU autoriza que bandeira palestiniana seja hasteada na sua sede 

- Costa dá receita a Passos para poupar 600 milhões sem cortar nas pensões 
 

Noticias ao Minuto 

- Jerónimo acusa Costa: "Não basta parecer, é preciso ser de confiança" 

- Ministério da Mulher? É uma das propostas de Marinho e Pinto 

 

Observador 

- Alemanha não quer (para já) garantia de depósitos europeia 

- Sugestões para um fim de semana em cheio 
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http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-11-Chineses-desistem-do-Novo-Banco-zai-jian-BES-bom
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-10-Petroleo-combustiveis-e-precos-que-sobem-e-descem-sem-percebermos-o-video-que-descodifica-as-duvidas
http://economico.sapo.pt/noticias/petroleo-nos-20-dolares-goldman-sachs-admite-que-pode-acontecer-em-2016_228543.html
http://economico.sapo.pt/noticias/professores-em-horarios-zero-sao-duas-vezes-mais-que-em-2014_228517.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-porta-das-eleicoes-governo-espanhol-devolve-rendimento-a-funcionarios-publicos_228481.html
http://economico.sapo.pt/noticias/teatro-nacional-dmaria-ii-da-entrada-livre-ao-publico-este-fimdesemana_228348.html
http://economico.sapo.pt/noticias/aposentados-da-funcao-publica-aprovam-hoje-manifesto-para-levar-aos-partidos_228546.html
http://economico.sapo.pt/noticias/onu-autoriza-que-bandeira-palestiniana-seja-hasteada-na-sua-sede_228542.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-da-receita-a-passos-para-poupar-600-milhoes-sem-cortar-nas-pensoes_228503.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/449205/jeronimo-acusa-costa-nao-basta-parecer-e-preciso-ser-de-confianca
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/449245/ministerio-da-mulher-e-uma-das-propostas-de-marinho-e-pinto
http://observador.pt/2015/09/11/alemanha-nao-quer-para-ja-garantia-de-depositos-europeia/
http://observador.pt/2015/09/10/sugestoes-para-um-fim-de-semana-em-cheio-41/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Os Sócios e Sócias da AOFA bem como os respectivos Familiares (Filhos, Filhas, Pais, Mães, 
Sogros e Sogras), sendo que os Filhos e Filhas sem qualquer limitação de idade, dispõe há 
vários anos de uma Rede Nacional de Apoio Social, da qual usufruem sem quaisquer custos, 
que ultrapassa já as 250 (duzentas e cinquenta) Entidades de Referência, totalizando nesta 
altura cerca de 1.500 (mil e quinhentos) postos de atendimento em todo o território nacional. 
Passados praticamente 3 anos do início da sua implementação, a exploração por parte dos  

Oficiais e respectivas Famílias da Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA permite já  

poupanças regulares mensais de verbas muito significativas que nos têm sido reportadas (o 

que registamos, naturalmente, com plena satisfação).  Para usufruir de todas estas vantagens 

quer os Sócios e Sócias quer os respectivos Familiares dispõe de Cartões da AOFA para o 

efeito.   

 

- AOFA – Rede Nacional de Protocolos (RNP) – Lista Completa e interactiva 

- AOFA – Rede Nacional de Protocolos (RNP) – Lista Resumida (para ter na carteira) 

- AOFA – Aos Sócios e Sócias; Se ainda não o fez poderá requisitar (sem quaisquer custos)  

os Cartões para os seus Familiares. Após emissão os cartões ser-lhe-ão enviados, também  

sem quaisquer custos, para a sua residência 

- AOFA – Como me posso tornar Sócio/Sócia da Associação? Para ser Sócio/Sócia da  

AOFA bastará preencher online o formulário de adesão. Ser Sócio/Sócia da AOFA tem um  

custo absolutamente simbólico de 4 euros/mensais e para além de todas as vantagens de se  

constituir como Associado/a (reforço da AOFA na defesa dos interesses e legítimos direitos  

dos Oficiais e suas Famílias, Apoio Judicial Gratuito, etc.) permite-lhe proporcionar aos seus  

Familiares o acesso à Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA! 
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http://www.aofa.pt/protocolos/Protocolos_Apresentacao.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_Resumo.pdf
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/inscricaosocio.php?menu=60&pag=62
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  

 

Exército - EXÉRCITO PORTUGUÊS ASSINA PROTOCOLO COM O CENFIC 

Exército - COMPARAÇÃO DE PRÁTICAS DE MONITORIZAÇÃO DE RADIAÇÃO IONIZANTE 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - EXERCÍCIO FELINO 15 – RECEÇÃO E  

INTEGRAÇÃO DAS DELEGAÇÕES MILITARES DOS PAÍSES LUSÓFONOS 
 

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 

11-09-2015 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EX%C3%89RCITOPORTUGU%C3%8ASASSINAPROTOCOLOCOMOCENFIC.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMPARA%C3%87%C3%83ODEPR%C3%81TICASDEMONITORIZA%C3%87%C3%83ODERADIA%C3%87%C3%83OIONIZANTE.aspx
http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/Noticias/Documents/DESTAQUE_BIBLIOGRAFICO_SET15.pdf
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/867
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/0911/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



