
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 

- Passos acelera posse do governo e faz convites para quatro anos 

- Acordo à esquerda finalizado com troca de e-mails 

- Marcelo arrisca ser a principal vítima do discurso de Cavaco 

- Passos está a "concluir negócios à pressa" e a fazer "à socapa centenas de nomeações" 

- Luaty Beirão anuncia fim da greve de fome 

- 699 mil. Contratos a prazo atingem máximo desde 2011 

- Nem o Papa faltou à homenagem de Setúbal ao seu "bispo vermelho" 

- Nuno Saraiva - Dois pesos e duas medidas 

- Metade das famílias portuguesas sobrevive com menos de mil euros/mês 

- Yanis Varoufakis - A tempestade de Schäuble 

- Pedro Tadeu - Longa vida ao camarada Cavaco! 

- Bernardo Pires de Lima - Problemas a Leste 

 

 
 

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/passos-acelera-posse-do-governo-e-faz-convites-para-quatro-anos-4856443.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/acordo-a-esquerda-finalizado-com-troca-de-emails-4856868.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/destaque-marcelo-arrisca-ser-a-principal-vitima-do-discurso-e-das-decisoes-de-cavaco-4856450.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/passos-esta-a-concluir-negocios-a-pressa-e-a-fazer-a-socapa-centenas-de-nomeacoes-4855811.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/luaty-beirao-anuncia-fim-da-greve-de-fome-4856753.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/699-mil-contratos-a-prazo-atingem-maximo-desde-2011-4856496.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/nem-o-papa-faltou-a-homenagem-de-setubal-ao-seu-bispo-vermelho-4856475.html
http://www.dn.pt/opiniao/editoriais/interior/dois-pesos-e-duas-medidas-4856566.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/metade-das-familias-portuguesas-sobrevive-com-menos-de-mil-eurosmes--4856786.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/yanis-varoufakis/interior/a-tempestade-de-schauble-4856187.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-tadeu/interior/longa-vida-ao-camarada-cavaco-4856565.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/problemas-a-leste-4856184.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Correio da Manhã 

- PS acena com quatro anos sem cortes 

- Venezuela exige 7,9 milhões ao BES 

- Fernanda Cachão - Ainda no lixo 
 

Jornal de Noticias 

- Passos prepara-se para apresentar Governo 

- Câmara do Porto destina 6,5 milhões de euros ao Bolhão 

- Paula Ferreira - A Europa do arame farpado 

- Mariana Mortágua - Tachos de lata 

- Miguel Guedes - À memória de Cavaco

- José de Melo - Uma Esquerda histórica  

Público  

- Áreas que geram mais emprego têm falta de trabalhadores qualificados 

- Novas inscrições nos centros de emprego aumentaram em Setembro 

- Coligação e PS fazem jogos de (im)paciência 

- Pescadores só têm mais 150 toneladas de sardinha para pescar até final do ano 

- Projecto português ajuda a juntar famílias de refugiados separados pela guerra 

- José Vítor Malheiros - Coisas simples que Cavaco não percebe 

- Pela primeira vez, a Experimenta é uma bienal de três cidades – Lisboa, Porto e Matosinhos 
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http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/ps_acena_com_quatro_anos_sem_cortes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/venezuela_exige_79_milhoes_ao_bes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/fernanda_cachao/detalhe/ainda_no_lixo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4856514
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=4856162&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4856486
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4856485
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4856416
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4856417
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-esta-entre-os-paises-com-maior-desequilibrio-entre-oferta-e-procura-de-trabalhadores-qualificados-1712444?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/novas-inscricoes-nos-centros-de-emprego-aumentaram-em-setembro-1712431
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-e-ps-fazem-jogos-de-impaciencia-1712449?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/pescadores-so-podem-capturar-mais-150-toneladas-de-sardinha-ate-final-do-ano-1712435
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/projecto-portugues-ajuda-a-juntar-familias-de-refugiados-separados-pela-guerra-1712425
http://www.publico.pt/politica/noticia/coisas-simples-que-cavaco-nao-percebe-1712432?page=-1
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/pela-primeira-vez-a-experimenta-e-uma-bienal-de-tres-cidades--lisboa-porto-e-matosinhos-1712411?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Passos vai a Belém pedir para sair se governo cair na AR  

- Notáveis do PSD contra governo de gestão 

- Embaixador angolano transmite “desagrado” ao governo português sobre apoio aos 
activistas 

- “Minha mulher, a Solidão", de Fernando Pessoa, é apresentado hoje em Lisboa 

- O calvário dos portugueses apanhados na teia da Segurança Social 

- Estudo. Metade do planeta pode ser uma zona árida em 2100 
 

Expresso 

- Já há Governo. E foi feito com a prata da casa 

- O que fará Cavaco? “Seria uma aventura perigosa ter um Governo de pernas cortadas” 

- Parlamento Europeu vota abolição do roaming na União Europeia 

- Tempos estão confusos? Sim, mas já tivemos 51 governos em 16 anos... 

- Patrões não acreditam que salário mínimo suba para 600 euros 

 

Diário Económico 

- Conheça aqui as caras do novo Governo 

- Cavaco Silva dá acordo à proposta de Governo apresentada por Passos Coelho 

- Pobreza aumentou entre jovens portugueses - estudo 

- PS não cede na sobretaxa e no IVA da electricidade 

- Há quase 700 mil pessoas a receber o salário mínimo 

- Patrões querem alterar regras dos contratos a prazo 
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http://www.ionline.pt/artigo/419030/passos-vai-a-belem-pedir-para-sair-se-governo-cair-na-ar-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/419033/notaveis-do-psd-contra-governo-de-gestao-?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/419016/embaixador-angolano-transmite-desagrado-ao-governo-portugu-s-sobre-apoio-aos-activistas?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/419004/-minha-mulher-a-solidao-de-fernando-pessoa-e-apresentado-hoje-em-lisboa?seccao=Mais_i
http://www.ionline.pt/artigo/418824/o-calvario-dos-portugueses-apanhados-na-teia-da-seguranca-social?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/418910/estudo-metade-do-planeta-pode-ser-uma-zona-arida-em-2100?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-27-Ja-ha-Governo.-E-foi-feito-com-a-prata-da-casa
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-26-O-que-fara-Cavaco--Seria-uma-aventura-perigosa-ter-um-Governo-de-pernas-cortadas-
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-27-Parlamento-Europeu-vota-abolicao-do-roaming-na-Uniao-Europeia
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-26-Tempos-estao-confusos--Sim-mas-ja-tivemos-51-governos-em-16-anos
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-26-Patroes-nao-acreditam-que-salario-minimo-suba-para-600-euros
http://economico.sapo.pt/noticias/conheca-aqui-as-caras-do-novo-governo_232848.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-silva-da-acordo-a-proposta-de-governo-apresentada-por-passos-coelho_232846.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pobreza-aumentou-entre-jovens-portugueses-estudo_232839.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-nao-cede-na-sobretaxa-e-no-iva-da-electricidade_232788.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ha-quase-700-mil-pessoas-a-receber-o-salario-minimo_232801.html
http://economico.sapo.pt/noticias/patroes-querem-alterar-regras-dos-contratos-a-prazo_232809.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Diário Económico (cont.) 

- Bolsas no vermelho de olhos postos nos bancos centrais 

- Leia aqui a carta de Luaty Beirão 

- CReSAP defende que Governo não deve nomear dirigentes intermédios em período eleitoral 

 

Noticias ao Minuto 

- Euribor caem novamente a três, nove e 12 meses 

- Patrões querem voltar a alargar contratos a prazo 

- Portugal com nota negativa no índice de Justiça Social 

- Decisão está tomada. Com o programa chumbado, Passos sai 

- Terminal low cost no Montijo? Sim, mas a seu tempo 
 

Observador 

- Feriados, aborto e adoção. PS tem pressa, mas espera por Governo 

- Grécia não deve receber próxima parte do empréstimo a tempo 

- Movimentos da Catalunha dão primeiro passo rumo à independência 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Aranda da Silva – O Prefácio do Livro “5ª Divisão do MFA – Revolução e 

Cultura”. Este livro é da autoria do Comandante Manuel Bacelar Begonha, tendo sido lançado 

no dia 22 de Outubro de 2015 

 

 
 

 

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

 

 

http://economico.sapo.pt/noticias/bolsas-no-vermelho-de-olhos-postos-nos-bancos-centrais_232822.html
http://economico.sapo.pt/noticias/leia-aqui-a-carta-de-luaty-beirao_232821.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cresap-defende-que-governo-nao-deve-nomear-dirigentes-intermedios-em-periodo-eleitoral_232756.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/475350/euribor-caem-novamente-a-tres-nove-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/475284/patroes-querem-voltar-a-alargar-contratos-a-prazo
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/475327/portugal-com-nota-negativa-no-indice-de-justica-social
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/475237/decisao-esta-tomada-com-o-programa-chumbado-passos-sai
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/475046/terminal-low-cost-no-montijo-sim-mas-a-seu-tempo
http://observador.pt/2015/10/26/feriados-aborto-e-adocao-ps-tem-pressa-mas-vai-esperar-por-governo/
http://observador.pt/2015/10/27/grecia-nao-deve-receber-proxima-parte-do-emprestimo-a-tempo/
http://observador.pt/2015/10/27/movimentos-da-catalunha-dao-primeiro-passo-rumo-a-independencia/
http://www.aofa.pt/artigos/Aranda_da_Silva_Prefacio_5a_Divisao.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 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 - MONTAGEM DE PONTES MILITARES SOBRE O RIO TEJO - TRIDENT JUNCTURE 

Força Aérea - Meios aéreos no apoio a forças terrestres e marítimas 

Força Aérea - Força Aérea participa no 3.º Curso de Emergências Radiológicas 

Força Aérea - Imagem peregrina de N.ª Sr.ª de Fátima visita Base Aérea N.º6 

EMGFA - TRIDENT JUNCTURE 2015 – TANCOS E ARRIPIADO LIGADOS POR PONTE MILITAR 

EMGFA - TRIDENT JUNCTURE 15 - FOGOS REAIS DO BATALHÃO MULTINACIONAL 

EMGFA - ROTAÇÃO DO CONTINGENTE NACIONAL EM MISSÃO NO IRAQUE 

 

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 

27-10-2015 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/MONTAGEMDEPONTESMILITARESSOBREORIOTEJO-TRIDENTJUNCTURE.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-951-meios-aereos-no-apoio-a-forcas-terrestres-e-maritimas
http://www.emfa.pt/www/noticia-950-forca-aerea-participa-no-3-curso-de-emergencias-radiologicas
http://www.emfa.pt/www/noticia-952-imagem-peregrina-de-n-sr-de-fatima-visita-base-aerea-n-6
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/895
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/896
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/897
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/1027/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



