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Noticias    

Diário de Noticias 

- Portas demitiu-se : "Não tenham medo, não tenham medo, confiem, o CDS vai ser capaz" 

- Espanha : "Não formaremos governo a todo o custo", garante líder dos socialistas 

- Frontex : Itália resgata mais de 4000 migrantes no fim de semana de Natal 

- Sérgio Figueiredo : Pedra na Geni 

- Bernardo Pires de Lima : A tempestade perfeita 

 

Correio da Manhã 

- "Marcelo tenta ser outra personagem" 

- Portas sai da liderança do CDS 

- Armando Esteves Pereira - A banca é D. Branca? 

- Fernanda Cachão - Um melhor ano novo 

 

Jornal de Noticias  

- Mais do que irrevogável, deixar liderança do CDS é "decisão de vida" de Portas 

- Paula Ferreira - Tempo de esperança 

- Mariana Mortágua - Se a moderação pagasse taxa... 

- Joaquim Fernandes - Marte: A nova Terra Prometida? 

- Sebastião Feyo - 2015-2016, tempo de balanço em tempos difíceis 
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Público 

- Portas: “É tempo de passar o testemunho e eu faço-o com toda a naturalidade” 

- Funcionários em risco de despedimento regressam à Segurança Social em Janeiro 

- Autoridades ensaiam solução para o Novo Banco que não afecte mais os contribuintes 

- Se Rajoy falhar, Sanchéz tentará formar Governo mas não “a qualquer preço” 

 

Ionline 

- CDS. Assunção Cristas pronta para suceder a Paulo Portas 

- Boletim de voto. Esta é a ordem dos candidatos presidenciais 

 

Expresso 

- Cinco maiores hospitais da Grande Lisboa preparam novo modelo de assistência a doentes 
urgentes 

- EDP Renováveis encaixa €392 milhões em novo negócio com a China Three Gorges 

 

Diário Económico 

- Montepio processou Banif por 20 milhões na véspera da resolução 

- Governo encontra ilegalidades nas subconcessões de transportes 

- Maria de Belém: "Uma coisa é ser comentador outra é ser Presidente da República" 

- Marcelo apresenta investigadora Maria Pereira como mandatária nacional 

- Especial Presidenciais 2016: Entrevista a Edgar Silva 

- Transportes públicos sem aumento de preços em 2016 
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Noticias ao Minuto 

- Número inédito: Afinal, pode haver 45 debates antes das eleições 

- Em 2016 haverá mais algum dinheiro no bolso. Vejamos como 

- Euribor sobem a 3 e 6 meses e descem a 12 meses 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- NOTÍCIAS AOFA -  Seminário sobre o Instituto de Acção Social das Forças 
Armadas: “Assistência Social aos Militares/IASFA” 

Com o auditório do Centro de Apoio Social de Oeiras (um dos equipamentos sociais do IASFA) 
repleto (mais de duas centenas de assistentes), decorreu o Seminário “Assistência Social aos 
Militares/IASFA”, promovido pela AOFA, que tinha como objectivo central encontrar caminhos 
que possam recolocar o Instituto ao serviço efectivo de todas as gerações de Militares e das 
suas Famílias. 

Presentes, representantes dos CEM’s e da Casa Militar do PR, bem como dos Grupos 
Parlamentares do PSD e do PCP. Marcaram igualmente presença as associações congéneres 
quer das Forças Armadas quer da GNR. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=732 

 

 

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

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

29-12-2015 

20139-07-

2013 

 

 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=732
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/510894/numero-inedito-afinal-pode-haver-45-debates-antes-das-eleicoes
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/510802/em-2016-havera-mais-algum-dinheiro-no-bolso-vejamos-como
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/510887/euribor-sobem-a-3-e-6-meses-e-descem-a-12-meses
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- AOFA - Dossier Presidenciais 2016 

Documento enviado a todos os candidatos 

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

 

Os candidatos que responderam (ordem cronológica de chegada das respostas): 

Dr. Henrique Neto 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Henrique_Neto_Resposta_1.pdf 
 
Prof. Dr. Sampaio da Nóvoa 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Sampaio_da_Novoa_Resposta_1.pdf 

Dr. Cândido Ferreira 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Candido_Ferreira_Resposta_1.pdf 

Dr. Edgar Silva 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Edgar_Silva_Resposta_1.pdf 

Drª Marisa Matias 

A Drª Marisa Matias respondeu à AOFA referindo que estava a estudar cuidadosamente o 

documento que lhe enviámos. Aguardamos resposta que, a vir a ser formulada, aqui 

divulgaremos 

Drª Maria de Belém Roseira, Dr. Paulo Morais, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Dr. 

Jorge Sequeira e Vitorino Francisco da Rocha e Silva (Tino de Rans) 

A AOFA não recebeu qualquer resposta. Caso estas situações sofram alguma alteração, 

naturalmente delas aqui daremos conta 
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA leva a efeito, em parceria com a BESTKIDS, a 1ª Edição do Curso de Informática 

para Adultos. O curso decorrerá na Sede da AOFA, em Oeiras, entre as 10h30 e as 12h30 

(Ver calendário). Inscrições através de mensagem para luisa.almeida@aofa.pt ou pelo 

telefone 912 500 813 

Cartaz – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Cartaz.pdf 

Programa – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Programa.pdf 

Calendário – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Calendario.pdf 

- AOFA - Relatório de Resultados do Inquérito sobre a RNP 

http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.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/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 
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EVENTOS  

- 10 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 – 13h às 19h -  Associação 

25 de Abril -  Exposição de Fotografia dos Coronéis Carlos Ricardo e Sérgio de 

Lisboa 

http://www.aofa.pt/eventos/Exposicao_Pintura_Carlos_Ricardo_e_Sergio_de_Lisboa.jpg 
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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) 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MINISTRO DA DEFESA NACIONAL VISITA 

MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO 

 

 

 

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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