
Noticias    

Diário de Noticias 

- Eleições gregas: os vencedores, os derrotados e o recém-chegado 

- Passos e Costa fogem aos programas e prometem baixar portagens 

- Presença russa na Síria preocupa EUA. Mais mortes no Mediterrâneo 

 

Correio da Manhã 

- Arranca hoje ano letivo "mais tardio do século XXI" 

- José Rodrigues - Mais lixo menos lixo 

 

Jornal de Noticias 

- Neonazis atacam em Lisboa 

- Passos pede a Costa que reconsidere reforma conjunta da Segurança Social 

- Inês Cardoso - Dedo na ferida 

- José Mendes - Campanha procura-se 

- José Manuel Diogo - A Internet não ganha eleições 

 

Público  

- Venda da CP Carga formalizada hoje sob protesto dos ferroviários 

- Tsipras consegue vitória surpreendente e mantém coligação com Gregos Independentes 

- Manuel Loff  - Mais do mesmo? 

- José Pacheco Pereira - O que vai decidir as eleições é o Portugal que cada um vê. Mais 
nada 

 

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

 

 

21-09-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4789228&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4789019&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4789123&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/maioria_dos_alunos_comeca_esta_segunda_feira_as_aulas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/mais_lixo_menos_lixo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4789147
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Eleicoes/Interior.aspx?content_id=4789108&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4789135
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4789134
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4788980
http://www.publico.pt/economia/noticia/venda-da-cp-carga-formalizada-hoje-sob-protesto-dos-ferroviarios-1708470
http://www.publico.pt/mundo/noticia/tspiras-consegue-vitoria-surpreendente-e-mantem-coligacao-com-gregos-independentes-1708459?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/mais-do-mesmo-1708291?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-que-vai-decidir-as-eleicoes-e-o-portugal-que-cada-um-ve-mais-nada-1708241?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Francisco e Fidel falaram sobre o ambiente e trocaram livros 

- Grécia. Conselheiro de Tsipras diz que vitória do Syriza pode ser estímulo para Portugal 

- Porque não temos um Syriza? A culpa pode ser do mau trabalho de PS e PSD 

 

Expresso 

- O drama dos professores contratados. Entre a paixão e a angústia há quem não desista da 
profissão 

- Um dia de festa para António Costa: “Vai mais uma, sôtor?” 

- A nova Alma do PCP 

- Passos Coelho sobre a vitória de Tsipras: “O clima em Portugal é felizmente bastante 
diferente” 

- “O PS é uma espécie de genérico” e a CDU “é gente séria” 

- Catarina Martins. “Planeta Terra chama Pedro Passos Coelho” 

- Portas acusa PS de ter programa “ultraliberal” 

 

Diário Económico 

- Espanha: Levantamentos de dinheiro podem ser limitados se Catalunha votar pela 
independência 

- Dono da PT Portugal: “Eu não gosto de pagar salários. Pago o mínimo que puder” 

- Marinho e Pinto: “Um ex-primeiro-ministro está preso e não se fala de corrupção?” 

- Ao ritmo actual só daqui por quatro anos o PIB volta a níveis pré-troika 

- "É um escândalo que o ministério transfira para o ensino privado 160 milhões sem qualquer 
auditoria" 
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http://www.ionline.pt/artigo/412584/francisco-e-fidel-falaram-sobre-o-ambiente-e-trocaram-livros?seccao=Dinheiro_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/412596/grecia-conselheiro-de-tsipras-diz-que-vitoria-do-syriza-pode-ser-estimulo-para-portugal?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/412485/porque-nao-temos-um-syriza-a-culpa-pode-ser-do-mau-trabalho-de-ps-e-psd-?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-09-21--O-drama-dos-professores-contratados.-Entre-a-paixao-e-a-angustia-ha-quem-nao-desista-da-profissao-
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-20-Um-dia-de-festa-para-Antonio-Costa-Vai-mais-uma-sotor-
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-20-A-nova-Alma-do-PCP
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-20-Passos-Coelho-sobre-a-vitoria-de-Tsipras-O-clima-em-Portugal-e-felizmente-bastante-diferente
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-20-O-PS-e-uma-especie-de-generico-e-a-CDU-e-gente-seria-1
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-20-Catarina-Martins.-Planeta-Terra-chama-Pedro-Passos-Coelho
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-20-Portas-acusa-PS-de-ter-programa-ultraliberal
http://economico.sapo.pt/noticias/espanha-levantamentos-de-dinheiro-podem-ser-limitados-se-catalunha-votar-pela-independencia_229401.html
http://economico.sapo.pt/noticias/dono-da-pt-portugal-eu-nao-gosto-de-pagar-salarios-pago-o-minimo-que-puder_229405.html
http://economico.sapo.pt/noticias/marinho-e-pinto-um-exprimeiroministro-esta-preso-e-nao-se-fala-de-corrupcao_229328.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/ao-ritmo-actual-so-daqui-por-quatro-anos-o-pib-volta-a-niveis-pretroika_229332.html
http://economico.sapo.pt/noticias/e-um-escandalo-que-o-ministerio-transfira-para-o-ensino-privado-160-milhoes-sem-qualquer-auditoria_229404.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- "Falta de planeamento político atrasa arranque do ano lectivo" 

- Contratos da Carris, STCP e Metros serão esta semana 

- Queixa em Bruxelas travou privatização da EMEF 
 

Noticias ao Minuto 

- Exército pede mais estabilidade e investimento na modernização 

- Nós, Cidadãos! quer fazer parte da "surpresa" eleitoral e eleger deputados 

- Processo da GNR é "tentativa de amordaçar o associativismo" 

- Aguiar-Branco "ganhou um milhão" na concessão dos transportes do Porto 

 

Observador 

- Escolas. Temos de lhes dar mais autonomia? 
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http://economico.sapo.pt/noticias/falta-de-planeamento-politico-atrasa-arranque-do-ano-lectivo_229409.html
http://economico.sapo.pt/noticias/contratos-da-carris-stcp-e-metros-serao-esta-semana_229356.html
http://economico.sapo.pt/noticias/queixa-em-bruxelas-travou-privatizacao-da-emef_229355.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/454113/exercito-pede-mais-estabilidade-e-investimento-na-modernizacao
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/454099/nos-cidadaos-quer-fazer-parte-da-surpresa-eleitoral-e-eleger-deputados
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/454470/processo-da-gnr-e-tentativa-de-amordacar-o-associativismo
http://www.noticiasaominuto.com/politica/453848/aguiar-branco-ganhou-um-milhao-na-concessao-dos-transportes-do-porto
http://observador.pt/especiais/escolas-futuro-passa-autonomia/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

AOFA – No decorrer do mês de Abril a AOFA enviou a todos os Partidos e Movimentos que se 

perfilaram a concorrer às Eleições Legislativas do próximo dia 4 de Outubro um documento 

onde expressou contributos que gostaria de ver repercutidos nos respectivos Programas 

Eleitorais, colocando simultaneamente questões muito concretas que preocupam os Oficiais. 

O objectivo desta iniciativa foi o de assegurar alguma informação aos partidos e proporcionar 

aos Oficiais elementos que permitam uma opção mais fundamentada por altura das eleições, 

tendo em vista aquilo que cada um vai considerar ser melhor para a defesa dos seus 

interesses. 

Este documento foi reiteradamente enviado, em Julho e mais recentemente em Setembro, 

aos Partidos e Movimentos que nessas alturas ainda não nos tinham dado qualquer resposta. 

Cumprindo o que prometeu em Abril, a todos os Oficiais, a AOFA dá agora a conhecer os 

resultados obtidos, quer em termos do conteúdo das respostas recepcionadas quer, não 

menos relevante, em termos de “não respostas”. Ainda assim e porque o que nos move são 

apenas os direitos e mais legítimos interesses dos Militares e particularmente dos Oficiais e 

suas Famílias, a AOFA examinou todos os programas eleitorais, incluindo portanto os dos 

Partidos e Movimentos que não deram qualquer resposta, deles extraindo e, 

consequentemente, dando a conhecer, o que cada um “pensa e propõe” sobre Defesa 

Nacional, Forças Armadas e, naturalmente, o que é mais relevante; Os Militares que nelas 

servem 

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

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO  

CERTIFICADOS COMO FORMADORES DE “FIRE PHOBIA”  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES REALIZAM AÇÃO DE  

SOLIDARIEDADE NO KOSOVO  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS PARTICIPAM  

NA OPERAÇÃO HERA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES PROTAGONIZAM  

MANIFESTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE NO KOSOVO 

 

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.emgfa.pt/pt/noticias/871
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/872
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/873
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/870
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/0921/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



