
Noticias    

Diário de Noticias 

- EUROSTAT : Preços mantêm-se estáveis em janeiro na zona euro 

- MAR E ECONOMIA NA AGENDA : Cavaco inicia amanhã visita a São Francisco e Toronto 

- ATÉ AO VERÃO : Parlamento autoriza Governo a legislar sobre ativos estratégicos 

- Pedro Marques Lopes - Quem não aparece, esquece 

 

Correio da Manhã 

- Passos Coelho: "Maior exigência a partir de maio" 

 

Jornal de Noticias 

- José Mendes - A procissão de Passos 

 

Publico 
- Cerca de 600 militares sem consenso sobre "acções de luta" 

- Grécia “muito próxima” de acordo com a troika mas ainda com questões em aberto 

- Passos sugere que se pode dispensar programa cautelar se houver consenso 

- João Ermida: "Se o objectivo de um funcionário da banca de investimento é receber bónus  

isto não vai correr bem" 

- Estado paga 31 milhões para reembolsos no fundo de pensões dos militares (*) 

- Más noticias? Só depois das eleições. (*) 

 

 

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/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3703736&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3703729&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3703734&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3702005&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/atualidade/passos-coelho-maior-exigencia-a-partir-de-maio
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3701957&opiniao=Jos%E9%20Mendes
http://www.publico.pt/politica/noticia/cerca-de-600-militares-sem-consenso-sobre-accoes-de-luta-1625855
http://www.publico.pt/economia/noticia/grecia-muito-proxima-de-acordo-com-a-troika-mas-ainda-com-questoes-em-aberto-1625983
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-quer-avancar-com-reforma-do-estado-ainda-nesta-legislatura-1625907
http://www.publico.pt/economia/noticia/joao-ermida-a-possibilidade-de-estarmos-a-criar-uma-crise-ainda-mais-sistemica-e-hoje-muito-superior-1625910
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Cerca de 700 militares participaram em encontro de oficiais em Lisboa 

- Ucrânia. Governo de transição emite mandado de captura para Ianukovich 

- Polícias voltam a manifestar-se na Assembleia da República 

- PS hoje na Nazaré para apontar "onda de descontentamento" face ao governo 

- Reforma hospitalar até 2016 visa poupanças de 230 milhões 

- Tomás Vasques - Uma imprevisibilidade, uma surpresa e uma inevitabilidade 

- Ana Sá Lopes - Só Marcelo pode salvar o PSD 

 

Expresso 

- Dívida em nível recorde, mas FMI acha que é sustentável 

- Daniel Oliveira - A festa surpresa de Passos Coelho 

- IEFP regista mais desempregados em janeiro 

- Seguro quer que Passos explique quais são os cortes definitivos 

- Islândia retira pedido de adesão à União Europeia 

 

Diário Económico 

- Euribor sobem depois de Draghi ter assegurado combate à deflação 

- CE aprova injecção de 1,5 mil milhões na banca cooperativa 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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24-02-2014 

 

 

http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cerca-700-militares-participaram-encontro-oficiais-lisboa
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/ucrania-governo-transicao-emite-mandado-captura-ianukovich
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/policias-voltam-manifestar-se-na-assembleia-da-republica/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-hoje-na-nazare-apontar-onda-descontentamento-face-ao-governo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/reforma-hospitalar-2016-visa-poupancas-230-milhoes/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/uma-imprevisibilidade-uma-surpresa-uma-inevitabilidade/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/so-marcelo-pode-salvar-psd/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/divida-em-nivel-recorde-mas-fmi-acha-que-e-sustentavel=f857453
http://expresso.sapo.pt/a-festa-surpresa-de-passos-coelho=f857667
http://expresso.sapo.pt/iefp-regista-mais-desempregados-em-janeiro=f857559
http://expresso.sapo.pt/seguro-quer-que-passos-explique-quais-sao-os-cortes-definitivos=f857451
http://expresso.sapo.pt/islandia-retira-pedido-de-adesao-a-uniao-europeia=f857459
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-sobem-depois-de-draghi-ter-assegurado-combate-a-deflacao_187700.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ce-aprova-injeccao-de-15-mil-milhoes-na-banca-cooperativa_187832.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Visão 

- Robin dos Bosques à portuguesa (*) 

 

Sol 

- Não sou ministro dos generais reformados (*) 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

ENCONTRO DE OFICIAIS DE 22 de FEVEREIRO DE 2014 - Abertura dos trabalhos efectuada  

pelo Coronel Jara Franco (Vogal do Conselho Nacional) e Discurso do Tenente-General  

Formeiro Monteiro (Presidente da Assembleia Geral) 

ENCONTRO DE OFICIAIS DE 22 de FEVEREIRO DE 2014 - Intervenção Inicial do Coronel  

Manuel Cracel (Presidente do Conselho Nacional) 

ENCONTRO DE OFICIAIS de 22 de FEVEREIRO DE 2014 - O Manifesto 

Instituto de Odivelas - "De um Militar e Pai Orgulhoso de uma Menina de Odivelas" (Carta) 

Instituto de Odivelas – Despacho_4785_2013 

Instituto de Odivelas – Despacho_2606_2014 

 

 

 

 
 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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https://www.youtube.com/watch?v=GRr7Tf9RREo
https://www.youtube.com/watch?v=AH31y-kDeLk
http://www.aofa.pt/rimp/Manifesto_Encontro_22FEV2014.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Instituto_Odivelas.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Despacho_4785_2013.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Despacho_2606_2014.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ONDA DA NAZARÉ, COMO SE FORMA? 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DO COMANDANTE DO NAVIO MERCANTE KALLISTO 

Marinha – Resgate de dois tripulantes da embarcação de pesca lúdica Guerreiro em Tavira. 

Exército - INFORMAÇÃO AOS UTENTES DO HFAR/PL 

Força Aérea - Curso de Gestão Ambiental CGA 01/2014 

Força Aérea - Comemorações do Dia do Museu do Ar 

 

 

 

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 

24-02-2014 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Onda-da-Nazare-como-se-forma.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-do-Comandante-do-navio-mercante-KALLISTO.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-dois-tripulantes-da-embarcacao-de-pesca-ludica-GUERREIRO-em-Tavira.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/INFORMA%C3%87%C3%83OAOSUTENTESDOHFARPL.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-495-curso-de-gestao-ambiental-cga-01-2014
http://www.emfa.pt/www/noticia-496-comemoracoes-do-dia-do-museu-do-ar
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0224/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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“José Pedro Aguiar-Branco rejeita críticas 
recentes, insiste que fecho dos Estaleiros foi 

a melhor saída e explica 'novela' sobre novo 

bispo das Forças Armadas. 

O Governo já fechou os Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo (ENVC), 

mas a Comissão Europeia ainda não 

encerrou o processo por ajudas 
indevidas do Estado. Ainda há o risco 

de ter devolver verbas? 

Em primeiro lugar, devo dizer que o que o 

Governo está a fazer vai ser bom para Viana 
do Castelo. Não estamos a fazer nada à 

margem do conhecimento da Direcção-Geral da Concorrência. Haveria risco se Portugal estivesse a fazer na 
clandestinidade, o que não é o caso. 

Desde que tomou posse, cancelou uma série de encomendas de navios da Marinha aos ENVC. A Marinha 
não precisa desses navios, como os Patrulha Oceânicos? 

Entre 2005 e 2011, com um Portugal moderno e pujante e com o Eng.º Sócrates a dizer que estávamos na primeira linha 

da modernidade, não se fez nenhum dos navios. Entretanto, Portugal está na pré-bancarrota e achar-se-ia natural que se 

investisse em navios? Vamos preparar uma revisão da Lei de Programação Militar (LPM) que seja exequível e realista. 

Vão encomendá-los à Martifer ou ao Arsenal do Alfeite? 

O Estado, como cliente, irá fazer as suas encomendas onde seja possível assegurar a melhor qualidade, competência e o 

melhor preço. 

E o contrato para a construção de dois navios asfalteiros para a Venezuela vai passar também para a 

Martifer? 

Estamos a trabalhar para a cessão da posição contratual para quem a PDVSA [empresa venezuelana] autorizar. 
Desejavelmente gostaríamos que fossem feitos em Portugal e em Viana do Castelo. 

Como se sente o ministro da Defesa quando as associações militares ameaçam fazer uma revolução e 
generais na reforma, como Garcia Leandro, acusam-no de nada saber de Defesa? 

Não tenho dúvida nenhuma que as Forças Armadas sabem bem o seu papel constitucional e a sua subordinação ao poder 

político que é legitimado nas urnas. As Forças Armadas falam pela voz dos chefes militares, que representam 34 mil 

homens e mulheres. As associações representam os seus associados, que são quatro mil. Depois existem tenentes-
generais reformados. Até há uma expressão nas Forças Armadas que diz que os generais no activo são muito reservados 

e na reserva são muito activos. O ministro não é ministro nem das corporações nem dos tenentes-generais reformados. O 
ministro faz o que é fundamental para que haja maior equilíbrio e capacidade operacional. 
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O Bispo das Forças Armadas foi anunciado em Outubro e só em Fevereiro pode tomar posse. A Santa Sé 

não foi desconsiderada pelo Governo? 

Não. Desde o primeiro momento que foi informada que a situação, tal como estava, obrigava à ponderação de uma 
forma de integração que não era fácil ou evidente. 

O problema foi a regulamentação da Concordata, em 2009? 

Tinha que ver com o capelão-mor, o ordinariato castrense, a situação de aposentado em que está o bispo. A conjugação 

desses factores todos não permitiu uma solução automática. Já foi autorizado pelo Ministério das Finanças a equiparação 
do bispo a major-general. Por ser aposentado, a sua situação tinha que ter autorização das finanças. Há pormenores de 

natureza legal que não tinham sido 100% apreendidos pela Nunciatura. 

Actualmente só existem capelães católicos? 

Os capelães fazem parte da orgânica das Forças Armadas e são pagos pela Forças Armadas, uma vez que são 

equiparados a postos militares. A capelania-mor agrega os vários capelães, que actualmente são só católicos, embora os 
evangélicos estejam a fazer esse caminho.” 

 

In Sol de 24 de Fevereiro, 2014 por Helena Pereira e Margarida Davim 
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