
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 

- Governo de Passos recusa ficar em gestão 

- Já há data para PS, BE e PCP revelarem acordo 

- Europa. Coligação tenta abrir brecha à esquerda 

- Sobre-endividados. Já não é a febre do consumo. Os salários é que são baixos 

- Organizações com "vontade firme" de defender os valores do 25 de Abril 

- Bernardo Pires de Lima - Portugal e o brexit 

- Gideon Rachman - O fim da era Merkel está à vista 

- Não lhe tremerá o pulso para travar independência da Catalunha 
 

Correio da Manhã 

- PR diz não estar arrependido do que disse 

- Paulo Fonte - Um engano ribombante 

- José Carlos Martins - Ministro Inválido 
 

 

 

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/governo-de-passos-nao-aceitara-ficar-em-gestao-4860764.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/ja-ha-data-para-ps-be-e-pcp-revelarem-acordo-4859384.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/europa-coligacao-tenta-abrir-brecha-a-esquerda-4860306.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/mais-de-metade-dos-sobreendividados-tem-emprego-4860426.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/estruturas-ligadas-ao-25-de-abril-afirmam-vontade-firme-de-defender-valores-da-revolucao-4860277.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/portugal-e-o-brexit-4860338.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/o-fim-da-era-merkel-esta-a-vista-4860326.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/nao-lhe-tremera-o-pulso-para-travar-independencia-da-catalunha-4859108.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/governo_pr_diz_nao_estar_arrependido_de_uma_unica_linha_do_que_disse.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/um_engano_ribombante.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_carlos_martins/detalhe/ministro__invalido.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Poupança das famílias portuguesas está em mínimos de 1995 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Um presidente para quê? 

- Rafael Barbosa - O Governo de Esquerda 

 

Público  

- Coligação dá chumbo como inevitável e regime de gestão como (quase) impossível 

- Partidos da esquerda avisaram-se "informalmente" sobre os seus primeiros diplomas 

- João Miguel Tavares - Calvão da Silva não podia ser ministro 

- Bancos credores da TAP também podem reverter privatização 

- Deutsche Bank sai de dez países e corta 9000 postos de trabalho 

- Áustria ameaça fechar mais uma fronteira da dividida Europa 

- Carlos Fiolhais - Ainda há Condes de Abranhos 

- Portugal é o 12.º país do mundo com mais emigração 

 

Ionline  

- Esquerda assina acordo na véspera da rejeição de PSD e CDS 

- Freitas do Amaral. Presidente tem "obrigação" de dar posse a governo de esquerda 

- PS prepara sucessão de “governo sem futuro” e jura honrar metas da EU 

- Deco alerta: mais de metade das famílias com excesso de dívidas ganham salário mínimo 

- Poupança das famílias portuguesas está em mínimos há 20 anos 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4860749&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4860270
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4860275
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-da-chumbo-como-inevitavel-e-regime-de-gestao-como-quase-impossivel-1712676
http://www.publico.pt/politica/noticia/partidos-da-esquerda-avisarmse-informalmente-sobre-os-seus-primeiros-diplomas-1712670?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/calvao-da-silva-nao-podia-ser-ministro-1712627
http://www.publico.pt/economia/noticia/bancos-credores-da-tap-tambem-podem-reverter-privatizacao-1712663?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/deutsche-bank-sai-de-10-paises-e-corta-9-mil-postos-de-trabalho-1712705
http://www.publico.pt/mundo/noticia/austria-pode-fechar-mais-uma-fronteira-da-dividida-europa-1712659?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/ainda-ha-condes-de-abranhos-1712602?frm=opi
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-e-o-12-pais-do-mundo-com-mais-emigracao-1712667?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/419444/esquerda-assina-acordo-na-vespera-da-rejeicao-de-psd-e-cds?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/419416/freitas-do-amaral-presidente-tem-obrigacao-de-dar-posse-a-governo-de-esquerda?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/419337/ps-prepara-sucessao-de-governo-sem-futuro-e-jura-honrar-metas-da-ue?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/419428/deco-alerta-mais-de-metade-das-familias-com-excesso-de-dividas-ganham-salario-minimo?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/419423/poupanca-das-familias-portuguesas-esta-em-minimos-ha-20-anos?seccao=Dinheiro_i
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Expresso 

- Esquerda contra Direita. Vamos conhecer dois programas de Governo no mesmo dia 

- Cavaco não se arrepende do discurso ao país. “Nem de uma única linha” 

- Portugal é “de novo, país de emigração”. 110 mil portugueses deixaram o país em 2014 

 

Diário Económico 

- Confiança das famílias interrompe recuperação 

- Esquerda avança com moção de rejeição conjunta 

- Quase 60% dos sobre-endividados que pede ajuda vive com salário mínimo 

- Ulrich: "Seria uma idiotice criticar a forma como os portugueses votaram" 

- Bancos aceitam governo de esquerda "desde que não seja hostil à banca privada" 
 

Noticias ao Minuto 

- Taxas abaixo de zero podem chegar à Euribor a seis meses ainda em 2015 
 

Observador 

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

- Proibição de dissolução do Parlamento. A regra dos 6 meses ainda faz sentido 

- Auditoria. Nem todos os contratos de ajuste direto no Estado são publicados 
 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Silvestre dos Santos – “Globalização”  
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http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-28-Esquerda-contra-Direita.-Vamos-conhecer-dois-programas-de-Governo-no-mesmo-dia-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-28-Cavaco-nao-se-arrepende-do-discurso-ao-pais.-Nem-de-uma-unica-linha
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-28-Portugal-e-de-novo-pais-de-emigracao.--110-mil-portugueses-deixaram-o-pais-em-2014-
http://economico.sapo.pt/noticias/confianca-das-familias-interrompe-recuperacao_233079.html
http://economico.sapo.pt/noticias/esquerda-avanca-com-mocao-de-rejeicao-conjunta_233075.html
http://economico.sapo.pt/noticias/quase-60-dos-sobreendividados-que-pede-ajuda-vive-com-salario-minimo_233073.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ulrich-seria-uma-idiotice-criticar-a-forma-como-os-portugueses-votaram_233026.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bancos-aceitam-governo-de-esquerda-desde-que-nao-seja-hostil-a-banca-privada_233010.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/476685/taxas-abaixo-de-zero-podem-chegar-a-euribor-a-seis-meses-ainda-em-2015
http://observador.pt/especiais/banif-como-e-que-se-vai-descalcar-esta-bota/
http://observador.pt/2015/10/28/proibicao-de-dissolucao-do-parlamento-a-regra-dos-6-meses-ainda-faz-sentido/
http://observador.pt/2015/10/29/auditoria-nem-todos-os-contratos-de-ajuste-direto-no-estado-sao-publicados/
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Silvestre_dos_Santos_Globalizacao.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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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 
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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 

 

Exército - CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE APOIO AO MUNICIPIO DE MIRA 

 

 

 

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 

29-10-2015 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONCLUS%C3%83ODOSTRABALHOSDEAPOIOAOMUNICIPIODEMIRA.aspx
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/1029/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



