
 

 

Programa do Seminário: 

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

Diário de Noticias 

- Sondagem. Marcelo ganha à primeira volta e até vai buscar votos a PCP e Bloco 

- Passos apoia Marcelo mas quer que seja como Cavaco 

- Estado vai pagar mais de dois milhões a 40 militares reformados 

- André Macedo - Sem confiança 

- Preços em novembro descem 0,2% face a outubro 

- Projeto de acordo final adiado para sábado de manhã 

- Deficientes militares querem salvaguardar direitos 

 

Correio da Manhã 

- Centeno destapa buraco de 500 milhões 

 

Jornal de Noticias  

- 415 mil famílias pobres sem acesso a luz mais barata 

- David Pontes - Depois da queda do muro 

- José Manuel Silva - Os desafios do SNS inglês 

- Felisbela Lopes - Quem ousa mudar? 

 

Público  

- Cientistas fazem crítica arrasadora da proposta de acordo de Paris 

- Aumento do salário mínimo custará no máximo 0,16% às empresas 

- Esquerda acaba com processos sumários em crimes graves 

 

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/sondagem-marcelo-ganha-a-primeira-volta-e-ate-vai-buscar-votos-a-pcp-e-bloco-4924381.html
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http://www.dn.pt/opiniao/editoriais/interior/sem-confianca-4924477.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/precos-em-novembro-descem-02-face-a-outubro-4924996.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/projeto-de-acordo-final-adiado-para-sabado-de-manha-4924761.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/deficientes-militares-querem-salvaguardar-direitos--4923772.html
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http://www.publico.pt/economia/noticia/aumento-do-salario-minimo-custara-no-maximo-016-as-empresas-1717091?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/esquerda-acaba-com-processos-sumarios-em-crimes-graves-1717079
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público (cont.)  

- Governo aperta o cinto durante 20 dias para evitar défice público acima de 3% 

- Luaty Beirão e mais dois activistas em greve de fome 

 

Ionline  

- Presidenciais. PSD “recomenda” Marcelo por ser o candidato a favor da Europa e da NATO 

- Ferreira Leite. Chegou a altura do PSD se separar do CDS 

- Passos Coelho volta a candidatar-se a líder do PSD 

- Défice. Centeno anuncia "medidas adicionais" e aponta o dedo a Passos 

- Edgar Silva. “A direita encara estas eleições como vingança” 
 

Expresso 

- Sondagem. PS sobe e empata com PSD 

- Rendimento por habitante está 22% abaixo da média europeia 

- Futuro das Lajes reúne Portugal e EUA 

- Operação de venda do Banif já está em marcha 

 

Diário Económico 

- Preço do gasóleo a caminho da maior queda em mais de dois anos 

- Governo já está a preparar Orçamento em duodécimos 
 

Noticias ao Minuto 

- Parlamento: Esquerda põe fim a prova dos professores 

- PCP propõe imediata abolição de portagens na A25 
 

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/economia/noticia/governo-diz-que-sao-necessarias-medidas-adicionais-para-cumprir-o-defice-1717010?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/luaty-beirao-e-dois-activistas-detidos-em-angola-comecam-nova-greve-de-fome-1717013
http://www.ionline.pt/artigo/490286/presidenciais-psd-recomenda-marcelo-por-ser-o-candidato-a-favor-da-europa-e-da-nato?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/490291/ferreira-leite-chegou-a-altura-do-psd-se-separar-do-cds?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/490290/passos-coelho-volta-a-candidatar-se-a-lider-do-psd?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/490241/defice-centeno-anuncia-medidas-adicionais-e-aponta-o-dedo-a-passos?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/490265/edgar-silva-a-direita-encara-estas-eleicoes-como-vinganca-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-11-Sondagem.-PS-sobe-e-empata-com-PSD
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-11-Rendimento-por-habitante-esta-22-abaixo-da-media-europeia
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-11-Futuro-das-Lajes-reune-Portugal-e-EUA
http://expresso.sapo.pt/economia/dinheiro_banco/2015-12-11-Operacao-de-venda-do-Banif-ja-esta-em-marcha
http://economico.sapo.pt/noticias/preco-do-gasoleo-a-caminho-da-maior-queda-em-mais-de-dois-anos_237211.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-ja-esta-a-preparar-orcamento-em-duodecimos_237217.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/501870/parlamento-esquerda-poe-fim-a-prova-dos-professores
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/501865/pcp-propoe-imediata-abolicao-de-portagens-na-a25
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Noticias ao Minuto (cont.) 

- Dívida de Portugal mais barata a dois, cinco e dez anos 

- Euribor renovam mínimos de sempre a três meses 

- Henrique Neto pede donativos para "ajudar a dar a volta ao nosso país" 

- MAI vai reunir-se em breve com sindicatos das forças de segurança 
 

Observador 

- UTAO: Dívida pública desce para 128,7% do PIB até outubro, acima das previsões 
para 2015 

- Fundo de Resgate avalia opções para aliviar dívida pública grega 

- Poder de compra em Portugal sobe e situa-se em 78,1% da média da UE em 2014 
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/501757/divida-de-portugal-mais-barata-a-dois-cinco-e-dez-anos
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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 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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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 

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

 
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 

 
 
Notícias AOFA - Dra. Maria de Belém Roseira, candidata à PR, promove debate “A 

Defesa e Segurança” 

Na sequência das questões que colocou a todos os candidatos presidenciais, a AOFA foi 

convidada para o debate “A Defesa e Segurança”, promovida pela candidatura da Dra. Maria de 

Belém Roseira. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=731 

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

 

 

 

mailto:luisa.almeida@aofa.pt
http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Cartaz.pdf
http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Programa.pdf
http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Calendario.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.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


 

EVENTOS (NOVO) 

- 10 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 – 13h às 19h -  Associação 25 

de Abril - Inauguração da Exposição de Fotografia dos Coronéis Carlos Ricardo e 

Sérgio de Lisboa 

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 
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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) 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA A LONGA DISTÂNCIA NO MAR 

Exercito - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – REVISTA MILITAR 

Força Aérea - Aeródromo de Manobra N.º1 tem novo Comandante 

 

 

 

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/Evacuacao-medica-a-longa-distancia-no-mar.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93REVISTAMILITARm.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-970-aerodromo-de-manobra-n-1-tem-novo-comandante
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/
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http://www.meteo.pt/pt/
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