
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 

- Um governo de militantes  feito à medida do PS e para quatro anos 

- "É um governo sem futuro e com consciência disso" 

- Dois milhões não vão ter de entregar IRS no próximo ano 

- Adriano Moreira - A reforma do Estado 

- Pedro Marques Lopes - Um governo pró-forma 

- Arte Antiga pede 6 cêntimos a cada português 

 

Correio da Manhã 

- Passos forma governo e prepara-se para oposição 

- Francisco J. Gonçalves - Uma Europa sob suspeita 

- Baptista-Bastos - Vamos a isto! 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Ivo Carvalho - Contratados a prazo 
 

 

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/um-governo-de-militantes-feito-a-medida-do-ps-e-para-quatro-anos-4858601.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/e-um-governo-sem-futuro-e-com-consciencia-disso-4857462.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/reforma-do-irs-dispensa-2-milhoes-de-entregar-irs-4858682.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/adriano-moreira/interior/a-reforma-do-estado-4858520.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-marques-lopes/interior/um-governoproforma-4858598.html
http://www.dn.pt/artes/interior/arte-antiga-pede-6-centimos-a-cada-portugues-4858112.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/psd_prepara_combate_na_oposicao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_j__goncalves/detalhe/uma_europa_sob_suspeita.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/vamos_a_isto.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4858636
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- PS fará governo com independentes de esquerda 

- Rejeição conjunta à coligação em cima da mesa 

- Novo ministro da Administração Interna atestou idoneidade de Ricardo Salgado 

- Rui Tavares - Boliqueime e não Bruxelas 

- Áurea Sampaio - Deste Governo não rezará a História 

- Crescimento das empresas exportadoras abranda 70,7% em 2014 

- André Freire - Incoerente, paroquial e falho de cultura política democrática 

 

Ionline  

- Novo governo. Passos recebeu várias negas 

- Quando Passos criticava governos com 16 ministros (como o que agora tem) 

 

Expresso 

- UGT. “Isto não vai virar tudo cor de rosa com Costa primeiro-ministro” 

- PCP e Bloco propõem rejeição do “Tratado Orçamental”. PS vota diferente 

- Ações do Banif valem €0,0021. Como é que isto se diz? 

- Metade dos portugueses vive com o orçamento apertado 

 

Diário Económico 

- Banif em queda livre na bolsa já perde 30% numa semana 

- João Cardoso Rosas – Portugal mais democrático 

- Portugal é o 23.º país onde é mais fácil fazer negócios 

 
 

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/politica/noticia/ps-fara-governo-com-independentes-de-esquerda-1712511
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-leva-a-votos-lideranca-parlamentar-ministeriavel-1712518
http://www.publico.pt/economia/noticia/novo-ministro-da-administracao-interna-atestou-idoneidade-de-ricardo-salgado-1712501
http://www.publico.pt/politica/noticia/boliqueime-e-nao-bruxelas-1712547
http://www.publico.pt/politica/noticia/deste-governo-nao-rezara-a-historia-1712508
http://www.publico.pt/economia/noticia/crescimento-de-maioria-das-empresas-exportadoras-recuou-707-em-2014-1712531
http://www.publico.pt/politica/noticia/incoerente-paroquial-e-falho-de-cultura-politica-democratica-1712475?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/419231/novo-governo-passos-recebeu-varias-negas?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/419171/quando-passos-criticava-governos-com-16-ministros-como-o-que-agora-tem-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-28-UGT.-Isto-nao-vai-virar-tudo-cor-de-rosa-com-Costa-primeiro-ministro
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-28-PCP-e-Bloco-propoem-rejeicao-do-Tratado-Orcamental.-PS-vota-diferente
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-28-Acoes-do-Banif-valem-00021.-Como-e-que-isto-se-diz-
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-28--Metade-dos-portugueses-vive-com-o-orcamento-apertado-
http://economico.sapo.pt/noticias/banif-em-queda-livre-na-bolsa-ja-perde-30-numa-semana_232974.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-mais-democratico_232944.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-e-o-23-pais-onde-e-mais-facil-fazer-negocios_232963.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Prestação da casa recua para novo mínimo de sempre em Novembro 

- Catalunha avança para a independência e Rajoy prepara-se para a guerra 

- Paula Santos – Inadmissível 

- Comissão Europeia : Reforma da governação avança a conta-gotas até 2017 

- CGTP pede à esquerda que dê rapidamente sinais de ruptura com políticas anteriores 

 

Noticias ao Minuto 

- "É um Governo para quatro anos". Palavra de Passos Coelho 

- Euribor voltam a cair para os valores mais baixos de sempre 

- Casais com flhos perderam 100 euros de subsídio por mês 

- Funcionários públicos podem ser chamados a ajudar em tribunais 

- Protestos políticos em Angola "têm tendência" para aumentar 

- Sampaio da Nóvoa : "Não há outra solução do que dar posse a governo de maioria" 
 
 

Observador 

- Banif. Como é que se vai descalçar esta bota? 

 

 
 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Silvestre dos Santos – “Globalização”  
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http://economico.sapo.pt/noticias/prestacao-da-casa-recua-para-novo-minimo-de-sempre-em-novembro_232931.html
http://economico.sapo.pt/noticias/catalunha-avanca-para-a-independencia-e-rajoy-preparase-para-a-guerra_232927.html
http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_trocando_em_miudos/2015-10-28-Inadmissivel
http://economico.sapo.pt/noticias/reforma-da-governacao-avanca-a-contagotas-ate-2017_232924.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cgtp-pede-a-esquerda-que-de-rapidamente-sinais-de-ruptura-com-politicas-anteriores_232913.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/475940/e-um-governo-para-quatro-anos-palavra-de-passos-coelho
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/476052/euribor-voltam-a-cair-para-os-valores-mais-baixos-de-sempre
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/476000/casais-com-flhos-perderam-100-euros-de-subsidio-por-mes
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/476004/funcionarios-publicos-podem-ser-chamados-a-ajudar-em-tribunais
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/475966/protestos-politicos-em-angola-tem-tendencia-para-aumentar
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/475795/nao-ha-outra-solucao-do-que-dar-posse-a-governo-de-maioria
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Silvestre_dos_Santos_Globalizacao.pdf
http://observador.pt/especiais/banif-como-e-que-se-vai-descalcar-esta-bota/
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

AOFA – NOVO PROTOCOLO - Atenção LISBOA! A Entidade "Altogagreen – Marcas 

Ludicenter e Ecocenter" (Brinquedos, materiais e instrumentos educativos, lúdicos e 

ecológicos, Ateliês para crianças e jovens e Serviços de apoio em Hidroponia), acaba de 

integrar a Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA! 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0260.pdf 

AOFA - Pelouro de Apoio Social - Incremento de Serviços ao abrigo do protocolo 

com o Parceiro BESTKIDS 

Atenção PORTO SALVO e SÃO MARCOS (Jardim de Infância)! 

O nosso Parceiro BESTKIDS acaba de incrementar, ao disponibilizar os Serviços de Jardim de 

Infância, as opções já anteriormente previstas no acordo com a AOFA! Aproveite! 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0102.pdf 

 

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 

 

 
 

 

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

 

 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0260.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0102.pdf
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
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA (cont.) 
 

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 

 

 

 

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 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE TRIPULANTE KIRIBATIANO DO NAVIO HANSA MARBURG 

Exército - COLÓQUIO “ 1640-1668 – PORTUGAL, O REINO E O IMPÉRIO” 

Exército - VISITA DE ALTAS ENTIDADES MILITARES ESTRANGEIRAS À BRIGADA MECANIZADA 

Exército - VISITA DE SUA EXCELÊNCIA O GEN CEME À BRIGADA MECANIZADA 

EMFA - TRIDENT JUNCTURE 2015 – O CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS 

ARMADAS VISITA A COMPONENTE AÉREA NA BASE AÉREA DE BEJA 

EMFA - TRIDENT JUNCTURE 2015 – CONVITE À COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR EM  

EVENTO DE ALTA VISIBILIDADE 

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 

28-10-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-tripulante-Kiribatiano-do-navio-HANSA-MARBURG.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COL%C3%93QUIO%E2%80%9C1640-1668%E2%80%93PORTUGAL,OREINOEOIMP%C3%89RIO%E2%80%9D.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADEALTASENTIDADESMILITARESESTRANGEIRAS%C3%80BRIGADAMECANIZADA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADESUAEXCEL%C3%8ANCIAOGENCEME%C3%80BRIGADAMECANIZADA.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/898
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2015-17
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
Cultural dos A�ores
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/1028/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



