
Noticias    

Nota Introdutória: Na sequência de inúmeras solicitações que nos têm chegado ao longo 
das últimas semanas, agora reforçadas em várias das respostas já obtidas ao "Inquérito 
sobre a Rede Nacional de Protocolos (RNP)", que continua disponível até 30 de Outubro, a 
AOFA decidiu incluir, a título permanente e após o já habitual capítulo "Os Militares têm a 
Palavra", um novo capítulo dedicado à RNP no qual todos os Oficiais (Sócios e Não Sócios) e 
respectivos Familiares poderão estar sempre a par de todos os desenvolvimentos e principais 
informações sobre a RNP. Porque queremos fazer sempre mais, mas sobretudo melhor! 

 

Diário de Noticias 

- Vasco Lourenço diz que Presidente "provoca confusão, desprestígio e indignação popular" 

- Pedro Marques Lopes - Vasco Gonçalves em Belém 

- PS ainda faz contas à sobretaxa do IRS e ao salário mínimo 

- Coligação não perdeu a esperança de seduzir o PS 

- Mais 100 mil lugares para refugiados na União Europeia 

- Polacos dão vitória à direita populista dos irmãos Kaczynski 

- Wolfgang Münchau - Draghi deve ser menos convencional 

 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - A família do medo 

- José Mendes - Teste de stress 

- Rui Sá - O velho de Belém 

- Carvalho da Silva – Escavacar 

 
 

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/vasco-lourenco-diz-que-presidente-provoca-enorme-confusao-desprestigio-e-indignacao-popular-4851495.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-marques-lopes/interior/vasco-goncalves-em-belem-4853508.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-ainda-faz-contas-a-sobretaxa-do-irs-e-ao-salario-minimo-4854583.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/coligacao-nao-perdeu-a-esperanca-de-seduzir-o-ps-4854449.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/mais-100-mil-lugares-para-refugiados-na-uniao-europeia-4854785.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/polacos-dao-vitoria-a-direita-populista-dos-irmaos-kaczynski-4854594.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-munchau/interior/draghi-deve-ser-menos-convencional-4854691.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4854708
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4854707
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4854730
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4853432
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Receitas das multas e taxas sobem 21% e já superam 690 milhões 

- Contratos a prazo voltam a ter no máximo três anos 

- Um Governo de gestão tem os poderes que conseguir justificar 

- João Carlos Espada - O povo é sereno… é só fumaça 

- Rui Tavares - Evitar a armadilha 

- Previsão de reembolso da sobretaxa de IRS baixa de forma significativa 

 

Ionline  

- PS só revela acordo quando a queda do governo estiver iminente 

- Marcelo compara-se com Sampaio (e não é simpático com Cavaco) 

- Governo. Passos recusa ser primeiro-ministro em gestão corrente 

 

Expresso 

- Governo nomeou uma centena de dirigentes para a Função Pública em vésperas de eleições 

- Sobretaxa: Estado só devolve um dia de salário. Resposta está na função pública 

- Os quatro obstáculos para a privatização da TAP 

- Um café custa... 250 ações do Banif 

- Novo governo na Polónia vai custar milhões ao BCP e à Jerónimo Martins - e já se nota 

- Jorge Miranda sem dúvidas: Governo de gestão será “inconstitucional” 

 

 

 

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/receitas-das-multas-e-taxas-sobem-21-e-ja-superam-690-milhoes-1712328
http://www.publico.pt/economia/noticia/acesso-a-renovacao-extraordinaria-dos-contratos-a-prazo-termina-a-8-de-novembro-1712359
http://www.publico.pt/politica/noticia/um-governo-de-gestao-tem-os-poderes-que-conseguir-justificar-1712342?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-povo-e-sereno-e-so-fumaca-1712318?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/evitar-a-armadilha-1712341?frm=opi
http://www.publico.pt/economia/noticia/estimativa-de-reembolso-da-sobretaxa-de-irs-baixa-para-03-pontos-1712174?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/418816/ps-so-revela-acordo-quando-a-queda-do-governo-estiver-iminente?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/418817/marcelo-compara-se-com-sampaio-e-nao-e-simpatico-com-cavaco-?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/418590/governo-passos-recusa-ser-primeiro-ministro-em-gestao-corrente?seccao=Portugal_i#close
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-25-Governo-nomeou-uma-centena-de-dirigentes-para-a-Funcao-Publica-em-vesperas-de-eleicoes-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-26-Sobretaxa-Estado-so-devolve-um-dia-de-salario.-Resposta-esta-na-funcao-publica
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-26-Os-quatro-obstaculos-para-a-privatizacao-da-TAP
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-26-Um-cafe-custa.-250-acoes-do-Banif
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-26-Novo-governo-na-Polonia-vai-custar-milhoes-ao-BCP-e-a-Jeronimo-Martins---e-ja-se-nota
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-26-Jorge-Miranda-sem-duvidas-Governo-de-gestao-sera-inconstitucional
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- PSD admite como possível retomar o diálogo com PS 

- Rajoy: "Não gosto do que se passou em Portugal" 

- Sete anos depois, Justiça ainda prepara principal processo do caso BPP 

- Governo de gestão é "claramente inconstitucional" e uma "fraude à Constituição" 

- Os limites de um governo sem aprovação parlamentar 

- PS quer fechar acordos com BE e PCP até ao final desta semana 

- Blair pede desculpas pelo seu papel na Guerra do Iraque 

 

Noticias ao Minuto 

- Associação 25 de Abril diz que Cavaco Silva é "chefe de fação" 

- Contratos de subconcessão da Metro do Porto e STCP assinados 

- Euribor renovam mínimos em todos os prazos 

- Empresários preferem Esquerda a um governo de gestão 

 

Observador 

- Ficar em gestão? Passos e Portas dispensam 

- Medicina: 42 imagens impressionantes de antigamente 

 

Diário de Noticias da Madeira 

- Militares pedem mais atenção à sua situação social e familiar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/psd-admite-como-possivel-retomar-o-dialogo-com-ps_232669.html
http://economico.sapo.pt/noticias/rajoy-nao-gosto-do-que-se-passou-em-portugal_232728.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sete-anos-depois-justica-ainda-prepara-principal-processo-do-caso-bpp_232668.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-de-gestao-e-claramente-inconstitucional-e-uma-fraude-a-constituicao_232731.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-limites-de-um-governo-sem-aprovacao-parlamentar_232689.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-quer-fechar-acordos-com-be-e-pcp-ate-ao-final-desta-semana_232670.html
http://economico.sapo.pt/noticias/blair-pede-desculpas-pelo-seu-papel-na-guerra-do-iraque_232678.html
http://www.noticiasaominuto.com/politica/473641/associacao-25-de-abril-diz-que-cavaco-silva-e-chefe-de-facao
http://www.noticiasaominuto.com/economia/474824/contratos-de-subconcessao-da-metro-do-porto-e-stcp-assinados
http://www.noticiasaominuto.com/economia/474727/euribor-renovam-minimos-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/474660/empresarios-preferem-esquerda-a-um-governo-de-gestao
http://observador.pt/2015/10/24/ficar-em-gestao-passos-e-portas-dispensam/
http://observador.pt/2015/10/26/medicina-42-imagens-impressionantes-de-antigamente/
http://www.dnoticias.pt/actualidade/madeira/546421-militares-pedem-mais-atencao-a-sua-situacao-social-e-familiar
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 PressReader 

-100 “boys” nomeados com governo em gestão 
 

Sapo.pt 

- Jorge Miranda considera que Cavaco Silva foi "excessivo" 

- Marcelo diz que tudo fará para não onerar sucessor em Belém com "problemas evitáveis" 

- Marcelo contra portugueses "excluídos" do poder num discurso pela convergência 

- Estado arrecada mais de 29.000 ME em impostos até setembro – DGO 

- Estado pagou à 'troika' quase 1.700ME em juros e comissões até setembro - DGO 

- Relator da ONU defende plano para assentar dois milhões de refugiados na Europa 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão de Mar-e-Guerra António de Almeida Moura - "Perguntas que demandam 
Respostas Urgentes" 

 

- FOI CRIADA A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA ARTILHARIA DE COSTA 
PORTUGUESA 

"A associação tem por finalidade defender, valorizar, investigar e estudar o património 
histórico-militar, técnico e cultural da Artilharia de Costa e da Defesa Costeira Portuguesa, a 
par da preservação do património humano e da promoção da amizade, camaradagem e 
solidariedade entre os seus associados e a sociedade em geral." 

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

 

 

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

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/AAACP.pdf
http://www.pressreader.com/channel/Jorge_Bettencourt/4APZW3RSWQM
http://www.sapo.pt/noticias/jorge-miranda-considera-que-cavaco-silva-foi-_562bb4a88789df9a7d362c1d
http://www.sapo.pt/noticias/marcelo-diz-que-tudo-fara-para-nao-onerar_562bed056aa8469e7d0d585e
http://www.sapo.pt/noticias/marcelo-contra-portugueses-excluidos-do-poder_562bd88e0ca3ef947dbd5cf8
http://www.sapo.pt/noticias/estado-arrecada-mais-de-29-000-me-em-impostos_562a658c4e1d8c977d74863b
http://www.sapo.pt/noticias/estado-pagou-a-troika-quase-1-700me-em-juros-_562a813a8789df9a7d34d890
http://www.sapo.pt/noticias/relator-da-onu-defende-plano-para-assentar_562a99064e1d8c977d74a6d1
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_Perguntas_que_demandam_Respostas_Urgentes.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

19-10-2015 

 OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 
 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE : Os Familiares (Cônjuges sobrevivos, Filhos e Filhas, i 

ndependentemente da idade, Pais e Sogros) de todos os Oficiais das Forças Armadas já  

Falecidos, independentemente de à data do falecimento serem ou não Sócios(as) da AOFA,  

também podem usufruir dos benefícios da Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA. Se  

está nestas condições ou se conhece alguém nestas condições contacte-nos ou incentive o  

contacto com a AOFA através de luisa.almeida@aofa.pt 

 

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 - Inquérito (aos Sócios e Sócias da AOFA e respectivos  

Familiares possuidores de “Cartão AOFA”) sobre a Rede Nacional de Protocolos (RNP). Não  

deixe de dar o seu contributo até 30 de Outubro em http://goo.gl/forms/fiuwkPQRP7  
 

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 notícias para aceder à notícia na íntegra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

mailto:luisa.almeida@aofa.pt
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://goo.gl/forms/fiuwkPQRP7
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


 

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 - COMEMORAÇÕES DO DIA DO EXÉRCITO NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 - REGIMENTO  

ITALIANO LAGUNARI AMPHIBIUOS EM PORTUGAL 

 

 

 

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 

26-10-2015 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADOEX%C3%89RCITONAREGI%C3%83OAUT%C3%93NOMADOSA%C3%87ORES15.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/893
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/1026/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



