
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Noticias    

Diário de Noticias 

- Ramalho Eanes, um homem "sério, honesto, austero, corajoso, incorruptível" 

- Bloco isolado. Governo contra referendo à Europa 

- Jerónimo: Portugal deve estar preparado para sair do euro 

- Governo: "Não nos parece que seja tempo para referendos" 

- "Ganhámos e reclamamos o direito a governar", afirma Rajoy 

- Pode o Reino Unido voltar atrás? Tony Blair não afasta novo referendo 

- Armas da CIA e da Arábia Saudita para rebeldes sírios roubadas 

- Wolfgang Münchau - A Europa vai ser a verdadeira vítima do brexit 

Correio da Manhã 

- Ministro das Finanças britânico confiante no futuro 

- Escócia pode vir a vetar 'brexit' 

Jornal de Noticias  

- FNE contra alargamento do ano letivo mais duas semanas 

- Ministro diz que Reino Unido deve sair da UE só quando estiver pronto 

- Inês Cardoso - Prolongamento ou penáltis? 

- João Gonçalves – Eanes 

- Rui Sá - O problema é esta Europa 

Público 

- Governo prepara alterações ao controlo de desempregados subsidiados 

- Eleitores espanhóis votam para deixar tudo na mesma 

Nota:  clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/ramalho-eanes-um-homem-serio-honesto-austero-corajoso-incorruptivel-5248911.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/bloco-isolado-governo-contra-referendo-a-europa-5250949.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/jeronimo-portugal-deve-estar-preparado-para-sair-do-euro-5250484.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-nao-nos-parece-que-seja-tempo-para-referendos-5250073.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/ganhamos-e-reclamamos-o-direito-a-governar-afirma-rajoy-5250873.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/pode-o-reino-unido-voltar-atras-tony-blair-nao-afasta-novo-referendo-5250569.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/armas-da-cia-e-da-arabia-saudita-para-rebeldes-sirios-roubadas-5251312.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-munchau/interior/a-europa-vai-ser-a-verdadeira-vitima-do-brexit-5250904.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/ministro_das_financas_britanico_confiante_no_futuro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/escocia_diz_ser_altamente_provavel_novo_referendo.html
http://www.jn.pt/nacional/interior/federacao-nacional-da-educacao-contra-alargamento-do-ano-letivo-ate-23-de-junho-5251531.html
http://www.jn.pt/mundo/interior/ministro-diz-que-reino-unido-deve-sair-da-ue-so-quando-estiver-pronto-5251223.html
http://www.jn.pt/opiniao/ines-cardoso/interior/prolongamento-ou-penaltis-5250802.html
http://www.jn.pt/opiniao/joao-goncalves/interior/eanes-5250801.html
http://www.jn.pt/opiniao/rui-sa/interior/o-problema-e-esta-europa-5250633.html
https://www.publico.pt/economia/noticia/governo-prepara-alteracoes-ao-controlo-de-desempregados-subsidiados-1736341
https://www.publico.pt/mundo/noticia/sondagens-pp-em-primeiro-unidos-podemos-ultrapassa-psoe-1736416
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público (cont.) 

- Um século de energia em Portugal 

- Finanças dizem que fecho de agências da CGD em Portugal é “inevitável” 

- Quem tem medo das marcas do colonialismo no espaço público? 

Ionline 

- Esperar para ver é a reação do Governo à notícia sobre sanções a Portugal 

- Os motivos para Costa estar "muito contente" 

- Sintra. Bancos centrais reúnem-se hoje 

- Governo e PS surpreendidos com proposta de referendo 

Expresso 

- Desintegração da UE é quase irreversível: artigo de opinião de George Soros 

- Mariano Rajoy vai tentar formar Governo com o PSOE após vencer eleições sem maioria 

- Costa acusa oposição de direita, “que não acertou em nenhuma previsão” 

- Portugal e EUA estudam criação de base espacial no aeroporto das Lajes 

Diário Económico 

- Bruxelas poderá avançar com sanções "simbólicas" contra Portugal e Espanha 

- Ministro da Saúde diz que falta organização do trabalho médico em Portugal 

- Socialistas espanhóis recusam apoiar Rajoy para formar Governo 

- Garantia de potência a pagar à EDP e Endesa custa 665 milhões até 2032 

- Juros da dívida portuguesa a subirem a dois anos e a descerem a cinco e 10 anos 

- Bolsa abre em terreno positivo 

- Daesh expulso de Fallujah 

- Marcelo: Referendo em Portugal "é uma questão que não se põe" 

- Bloco admite referendo à UE se houver sanções por défice excessivo 

 

Nota:  clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/ecosfera/interactivo/um-seculo-de-energia-em-portugal
https://www.publico.pt/economia/noticia/financas-dizem-que-fecho-de-agencias-da-cgd-em-portugal-e-inevitavel-1736160?page=-1
https://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/iconografia-e-colonialismo-1736078
http://ionline.sapo.pt/artigo/514680/esperar-para-ver-e-a-reacao-do-governo-a-noticia-sobre-sancoes-a-portugal?seccao=Portugal_i
http://ionline.sapo.pt/artigo/514679/os-motivos-para-costa-estar-muito-contente?seccao=Portugal_i
http://ionline.sapo.pt/artigo/514634/sintra-bancos-centrais-re-nem-se-hoje?seccao=Dinheiro_i
http://ionline.sapo.pt/artigo/514627/governo-e-ps-surpreendidos-com-proposta-de-referendo?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/opiniao/2016-06-27-Desintegracao-da-UE-e-quase-irreversivel-artigo-de-opiniao-de-George-Soros
http://expresso.sapo.pt/internacional/2016-06-27-Mariano-Rajoy-vai-tentar-formar-Governo-com-o-PSOE-apos-vencer-eleicoes-sem-maioria
http://expresso.sapo.pt/politica/2016-06-27-Costa-acusa-oposicao-de-direita-que-nao-acertou-em-nenhuma-previsao
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2016-06-26-Portugal-e-EUA-estudam-criacao-de-base-espacial-no-aeroporto-das-Lajes
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-podera-avancar-com-sancoes-simbolicas-contra-portugal-e-espanha_253036.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ministro-da-saude-diz-que-falta-organizacao-do-trabalho-medico-em-portugal_253038.html
http://economico.sapo.pt/noticias/socialistas-espanhois-recusam-apoiar-rajoy-para-formar-governo_253014.html
http://economico.sapo.pt/noticias/garantia-de-potencia-a-pagar-a-edp-e-endesa-custa-665-milhoes-ate-2032_253035.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juros-da-divida-portuguesa-a-subirem-a-dois-anos-e-a-descerem-a-cinco-e-10-anos_253007.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bolsa-abre-em-terreno-positivo_253003.html
http://economico.sapo.pt/noticias/daesh-expulso-de-fallujah_252971.html
http://economico.sapo.pt/noticias/marcelo-referendo-em-portugal-e-uma-questao-que-nao-se-poe_252970.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bloco-admite-referendo-a-ue-se-houver-sancoes-por-defice-excessivo_252961.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícias ao Minuto 

- Eanes defende verificação da viabilidade de promessas eleitorais 

- "Objetivo da Direita era a vingança e sonho era o falhanço do país" 

- Estão a ser criadas "alternativas" a constrangimentos na Base das Lajes 

- Três militares e um civil disputaram o ato eleitoral em 1976 

Observador 

- “E qual o plano B da direita?”, pergunta Costa 

- Despesa das famílias com a saúde aumenta, devido a maiores gastos com privados 

- Como Eanes pôs os militares nos quartéis 

- Papa Francisco diz que Igreja Católica deve pedir perdão aos homossexuais 

Rádio Renascença 

- Hollande e Merkel querem saída rápida. Reino Unido nem por isso 

Assembleia da República 

- Audição do Ministro da Defesa na Comissão de Defesa em 21 de Junho de 2016 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à notícia na íntegra 
(*) – notícia incluída no presente documento 
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https://www.noticiasaominuto.com/politica/612577/eanes-defende-verificacao-da-viabilidade-de-promessas-eleitorais
https://www.noticiasaominuto.com/politica/612515/objetivo-da-direita-era-a-vinganca-e-sonho-era-o-falhanco-do-pais
https://www.noticiasaominuto.com/politica/611937/estao-a-ser-criadas-alternativas-a-constrangimentos-na-base-das-lajes
https://www.noticiasaominuto.com/politica/611747/tres-militares-e-um-civil-disputaram-o-ato-eleitoral-em-1976
http://observador.pt/2016/06/27/e-qual-o-plano-b-da-direita-pergunta-costa/
http://observador.pt/2016/06/27/despesa-das-familias-com-a-saude-aumenta-devido-a-maiores-gastos-com-privados/
http://observador.pt/especiais/como-eanes-pos-os-militares-nos-quarteis/
http://observador.pt/2016/06/27/papa-francisco-diz-que-igreja-catolica-deve-pedir-perdao-aos-homossexuais/
http://rr.sapo.pt/noticia/57611/hollande_e_merkel_querem_saida_rapida_reino_unido_nem_por_isso?utm_source=rss
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=L6_NxFr7ohA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA presente no Congresso da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública 

A convite da Organização a AOFA esteve presente na Sessão de Encerramento do Congresso 
da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública que decorreu nos dias 2 e 3 de Junho 
de 2016, em Lisboa, na União das Associações de Comércio e Serviços. A nossa representação 
foi assegurada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=786 

- AOFA presente na 4ª Conferência da Associação Socioprofissional da Polícia Marítima 

A Conferência decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e contou com um 
valioso leque de intervenções (ver cartaz, no final). Representou a AOFA o Vogal do Conselho 
Nacional e membro do Secretariado CMG Heitor Sequeira Alves. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=785 

- AOFA presente na Conferência "A Europa e os Refugiados - Riscos e Oportunidades" 

A convite da Direcção do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SCIF-SEF), a AOFA este presente na Conferência "A Europa e os 
Refugiados - Riscos e Oportunidades" que decorreu no Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas (ISCSP), em Lisboa (Polo de Monsanto). A nossa representação esteve a cargo do 
Presidente, Tenente-Coronel António Costa Mota. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=784 
 

- AOFA envia ao MDN apreciação sobre projeto relativo a direitos dos militares candidatos 

a eleições 

Dando resposta à solicitação do MDN, a AOFA apreciou o projeto que nos foi enviado sugeriu 
alterações e propôs que os direitos dos militares em comissão especial acompanhassem aos 
consagrados para os militares eleitos 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=782 

 
 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=786
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=785
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=784
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=782
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- AOFA – Comunicado Oficial - "SOLIDARIEDADE COM AS PRAÇAS DAS FORÇAS 

ARMADAS" 

http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Posto_de_Cabo-Mor_Comunicado_2016JUN23_Final.pdf 

- AOFA envia ao MDN os seus comentários ao projecto de diploma sobre os Conselhos de 

Classes na Marinha 

Correspondendo ao solicitado pelo MDN, a AOFA analisou o projecto de diploma e remeteu ao 
Ministério os correspondentes comentários. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=768 

- AOFA envia para o MDN os seus comentários ao projecto de alteração à orgânica do 

IASFA 

O MDN enviou-nos um projecto de diploma relativo à alteração da orgânica do IASFA, a 
pretexto do cumprimento do regime de audição estabelecido na Lei Orgânica nº 3/2001, de 29 

de Agosto, mas depois de ter sido ignorado o direito de fazermos parte do Grupo de Trabalho 
que levou a esta decisão e incumpridos os normativos da Lei Quadro dos Institutos Públicos e 
os da própria orgânica do IASFA. A AOFA comentou, em ofício, o que nos foi enviado. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=765 

- AOFA envia informação sobe a situação do HFAR para o MDN 

Em 4 de Abril, enviámos para o Gabinete do CEMGFA um ofício em que dávamos conta das 
carências que se verificavam no HFAR, a partir da informação que nos foi possível obter. Não 
tendo obtido resposta, entendemos por bem colocar a questão ao MDN, o que fizemos, por 
ofício, tanto mais que parte do que hoje acontece é consequência do atribulado processo de 
extinção dos Hospitais Militares que antecederam o HFAR, sem que estivessem criadas 
condições para tal. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=764 
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http://www.aofa.pt/rimp/EMFAR_Posto_de_Cabo-Mor_Comunicado_2016JUN23_Final.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=768
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=765
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=764
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- AOFA - "O" Documento Fundamental! As Propostas concretas da AOFA para alteração 

do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

Um trabalho efectuado ao longo dos últimos 8 (oito) meses, que contou com a participação de 
muitas dezenas de Oficiais (Sócios e Não Sócios da AOFA) e que esteve em consulta pública 
para introdução de contributos. Pode pois afirmar-se, com toda a propriedade, que reflecte 
exaustivamente as preocupações, anseios e expectativas dos Oficiais das Forças Armadas 
Portuguesas mas, não menos relevante, as PROPOSTAS concretas e devidamente 
fundamentadas das alterações que pretendemos ver reflectidas no EMFAR! 

Aceda ao ofício de cobertura de propostas de alteração ao EMFAR, recentemente aprovado e 
vertido no DL 90/2015, de 29MAI. Uma indecência de Estatuto profissional, é o mínimo que se 
pode referir sobre tal documento! 

http://www.aofa.pt/rimp/192_1_Oficio_Propost_alteracao_EMFAR_DL_90_2015_29MAI_FINAL.pdf 

O documento relacionado com as propostas concretas de alteração ao EMFAR pode ser 
visualizado e, eventualmente, descarregado, com recurso ao LINK: 

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

- AOFA – Quadro Comparativo entre o EMFAR de 1999 (DL 236) e o EMFAR actual (DL 

90/2015 

Precedendo as diligências que vamos fazer junto dos vários centros do poder, resolvemos 
relembrar o quadro comparativo entre o EMFAR, posto em vigor pelo DL 236/99, de 25 de 
Junho, e o actual (DL 90/2015, de 29 de Maio): 
Naquelas diligências, entregaremos um documento com maior substância. 
No entanto, por este quadro comparativo já podemos concluir que as “poupanças”, de que se 
orgulhava o anterior MDN, foram feitas, sem contemplações, à custa dos militares e das 
expectativas, legalmente sustentadas, que lhes tinham sido criadas. 
Mais: problemas de fluxos de carreira, de que não cabiam quaisquer culpas aos militares, vão 
ser resolvidos integralmente à sua custa. 
Se nada for feito… 
Vamos fazer os possíveis para que os que detêm o poder oiçam as nossas/vossas razões. 
http://www.aofa.pt/rimp/161_7_Quadro_comparativo_EMFAR_1999_e_DL_90_2015_Com_corr.pdf 
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http://www.aofa.pt/rimp/192_1_Oficio_Propost_alteracao_EMFAR_DL_90_2015_29MAI_FINAL.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
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A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- 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/viewform?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 

Eventos 

- Conferência por parte do nosso Camarada e Membro do Conselho Deontológico, Capitão 

de Mar-e-Guerra António de Almeida Moura 

Local : Galeria Verney em Oeiras, no próximo dia 14 de Julho pelas 16h 
Tema : «Crítica do Pensamento Único: Como Pensar em vez de O Que Pensar» 
Sinopse: Breve crítica do Pensamento Único, relacionando-o com: 
· A diferença entre Aprender Como Pensar e Aprender O Que Pensar, a partir do exemplo dos 
militares – jurar o sacrifício da própria vida: sintoma de uma patologia? 
· E com temas como: 

-  “O mundo incerto, instável e inseguro em que vivemos”; 
- “O desafio da complexidade e o peso da superfície das circunstâncias” – a dialéctica é 
suficiente para responder?; 
- “O domínio do homem sobre o homem e do homem sobre a natureza”; 
- “O pensamento único como expressão do poder dominante”; 
- “As armas do poder dominante” – qual o preço de não pensar? 
Nota : A conferência é promovida pela "A MAPA Associação Cultural", em colaboração com a 

Associação 25 de Abril 
 
Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à notícia na íntegra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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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 - COOPERAÇÃO INTERAGÊNCIAS NO MAR DOS AÇORES 

Marinha - NRP VIANA DO CASTELO PARTICIPA NA MISSÃO NAFO 2016 

Exército - GALERIA MULTIMÉDIA - ORION 16 (Actualização fotográfica a 25 de Junho) 

Força Aérea - Cerimónia de entrega do F-84G ao Museu do Ar 

Força Aérea - Base Aérea N.º6 abriu ao público 

EMGFA - CERIMÓNIA MILITAR DE HOMENAGEM AO GENERAL RAMALHO EANES 
 

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/Cooperacao-Interagencias-no-mar-dos-Acores.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/NRP-Viana-do-Castelo-participa-na-missao-NAFO-2016.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/FOTOSDOEXERCICIOORION16-20JUL16.aspx
For�a A�rea - Cerim�nia de entrega do F-84G ao Museu do Ar
http://www.emfa.pt/www/noticia-1109-base-aerea-n-6-abriu-ao-publico
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2016-7
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/0627/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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