
Noticias    

Diário de Noticias 

- Referendo sobre governo de esquerda irá a votos dentro do PS 

- As condições do BE não mudaram: TSU, pensões, lei laboral 

- É oficial. Governo não entrega plano orçamental a Bruxelas 

- Portugal entra no G8 da saúde que influencia políticas em todo o mundo 

- Como se preparou a ofensiva que está a mudar o conflito na Síria 

 

Jornal de Noticias 

- Compro carro a gasolina ou a diesel? (Simulador) 

 

Público  

- PS e BE negoceiam viabilização de Governo apoiado pela esquerda 

- Ajudas do Estado à CGD, Novo Banco e Banif ensombram novo Governo 

- Obama diz que Putin está "a tentar manter o seu único aliado por um fio" 

- Rui Tavares - Bem-vindos à normalidade política 

 

Ionline  

- Bloco preparado para viabilizar Orçamento do PS 

- Belém. Marcelo à conquista do território do centro e da esquerda 
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Expresso 

- Em busca de um Governo: Costa com o Bloco... e com Cavaco 

- As exigências do BE para o encontro com Costa 

- Swaps. Arranca em Londres julgamento que opõe Santander a quatro empresas públicas 

- Arqueólogos colocam a descoberto fortificação medieval em Freixo de Espada à Cinta 

- Catarina Martins. “O Governo de Passos e Portas acabou hoje” 

- Costa: reunião com o BE foi “muito interessante” 

 

Diário Económico 

- "Há sinais de convergência" entre PS e Bloco anunciou Costa 

- Nobel da Economia foi para... Angus Deaton 

- Costa exige saber quanto custam as medidas da Coligação 

- Pagamento da última prestação do IMI chega este mês 

- Inflação acelera para 0,9% em Portugal 

- PLMJ e Aguiar-Branco apoiam venda do Grupo Piedade 

- Governo acelera revisão dos suplementos nas empresas públicas 

 

Noticias ao Minuto 

- UGT demarca-se de Carlos Silva que defendeu Governo PSD, CDS e PS 

- Bruxelas avisa: Espanha está em risco de não cumprir metas do défice 
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Observador 

- “Se começar a cheirar a Syriza”, mercados podem virar-se contra Portugal 

- Eis os vencedores dos Óscares dos museus 

- Cortes no fornecimento de eletricidade aumentaram em 2014 

- A casa dos não adotados. E as vidas que eles seguiram sozinhos 

- Na Frente Leste não havia Convenção de Genebra 

- Quando é que vamos ter Governo? 

- Mais de 100 manifestações em todo o Mundo para travar o acordo de livre comércio entre 
UE e EUA 

 

RTP 

- "Linha da Frente" - "Máquina de Guerra" - A reportagem FUNDAMENTAL que todos os 
Portugueses e Portuguesas deviam ver para ter um conhecimento mais aproximado sobre o 
verdadeiro "estado a que chegou" a Marinha de Portugal, estado que infelizmente se repete 
no Exército e na Força Aérea!  

 

- Sabe o que é o projeto 4? 
Veja a entrevista à RTP África e fique a conhecer a missão da Força Aérea Portuguesa em 
Moçambique. 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

AOFA – Presidium EUROMIL, em Bruxelas - Já na próxima semana uma delegação da 

AOFA, desta vez composta pelos Presidente e Vice-Presidente do Conselho Nacional, 

designadamente o Coronel Manuel Cracel e o Major Musa Paulino, estará presente, em 

Bruxelas, em mais um Presidium da EUROMIL, da qual a AOFA é membro de pleno direito, 

defendendo também a nível internacional os mais legítimos direitos e expectativas dos 

Militares Portugueses, mais concretamente dos Oficiais e respectivos Familiares. Aos nossos 

Camaradas que compõe a delegação a AOFA deseja uma boa viagem, uma excelente missão 

e reitera, como sempre, a inteira confiança de que também a nível Europeu os Oficiais serão 

representados ao mais alto nível! 

 

- Major-general Raúl Cunha - Depoimento sobre a Condecoração com a Ordem Militar da 

Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, ao Coronel Comando Raúl Folques 

“Hoje tive o privilégio de testemunhar numa belíssima cerimónia a condecoração de um 

Militar, que em toda a minha carreira tomei como referência e a quem devo muito do que sou 

graças à sua orientação e conselhos. A sua mais que merecida investidura com o grau de 

Oficial com palma da Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, só pecou 

por tardia. 

O Cor Tir Inf "Cmd" Raul Miguel Socorro Folques, o “meu” Comandante, é um verdadeiro 

Herói Português e sinto um imenso orgulho que ele me considere seu Amigo. 

Muito obrigado!” 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 
 

Coronel Duarte Costa – Depoimento sobre a Condecoração com a Ordem Militar da Torre 

e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, ao Coronel Comando Raúl Folques 

“Já uma vez escrevi que ao longo da minha vida, ao longo da carreira das Armas que escolhi 

como modo de vida, fui-me cruzando com superiores hierárquicos e com subordinados, que 

de uma forma ou de outra me foram legando algo que guardei e incorporei como forma de 

melhorar as minhas condutas e atitudes. 

Hoje tive o feliz ensejo de no Regimento de Comandos, ser testemunha viva da 

condecoração de uma dessas pessoas, alguém que sempre me serviu de modelo, um herói 

da Pátria Portuguesa, um exemplar Soldado de Portugal e Comandante, em 1987, do 

Regimento de Comandos. Este Homem que no dia 05 de Janeiro de 1987 recebeu a 

apresentação do jovem Alferes de Infantaria Duarte da Costa e que lhe assinou o seu 

Juramento do Código de Honra, foi hoje condecorado com a mais alta Condecoração do 

Estado Português, a Ordem Militar da Torre e Espada do Valor, Lealdade e Mérito, destinada 

a galardoar méritos excepcionalmente distintos no comando de tropas em campanha, 

premiar feitos excepcionais de heroísmo militar e serviços excepcionais de abnegação e 

sacrifício pela Pátria. O nome desse Soldado? Coronel Tirocinado de Infantaria “CMD” Raúl 

Miguel Socorro Folques. 

O Coronel Raul Folques foi um dos militares que profissionalmente mais me marcou, pela sua 

liderança, postura, atitude e pela confiança que sempre soube depositar nos seus 

subordinados, levando-os a superarem-se na sua conduta, fruto do seu irrepreensível 

exemplo. 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 
 

E esta foto de grupo congrega vários dos seus subordinados de 1987: dois camaradas do já 

longínquo 87º Curso de Comandos (Alferes Correia Monteiro e Alferes Joaquim Santana), 

dois instrutores desse curso (Tenente Jorge Graça e Tenente Freire da Silva), o Comandante 

da Companhia de Instrução (Capitão Horácio Santos) e o nosso eterno Comandante, Coronel 

Raúl Folques. 

Meu Comandante, o meu genuíno e sentido reconhecimento por tudo o que me legou ao 

longo da minha carreira. Saiba que em todos os meus actos de comando e liderança, revisito 

essa herança que em mim inculcou. E se hoje sou Soldado, também o devo a si e à vontade 

que tenho de querer ser um Soldado como o Meu Comandante.” 
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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 – Esclarecimento da Marinha e AMN - Naufrágio da embarcação Olívia Ribau
Marinha – Marinha realiza operação conjunta com a ASAE em alto mar – com imagens  

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO MERCANTE BORE SEA 

Marinha - NAVIO PATRULHA OCEÂNICO VIANA DO CASTELO EM MISSÃO NOS AÇORES 

Exército - DIA DA BRIGADA DE REAÇÃO RÁPIDA E DO REGIMENTO DE CAVALARIA Nº3  

Exército – Exército apoia a VII Mostra de Doçaria Conventual e Regional de Coimbra 

Exército - ELEMENTO DE DEFESA BIOLÓGICA, QUÍMICA E RADIOLÓGICA DO EXÉRCITO ATIVADO 

PELA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

Exército - TREINO DE SIMULADORES DE CARRO DE COMBATE EM ESPANHA  

Exército – Brigada Mecanizada intensifica a actividade operacional na preparação para o TRIDENT 

JUNCTURE 15  

Força Aérea - Base Aérea N.º5 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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