
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 

- Líderes das maiores distritais do PSD promovidos a secretários de Estado 

- Estes alimentos eram maus, mas agora nem por isso 

 

Correio da Manhã 

- Costa dá 600 milhões à Função Pública 

- Desemprego na zona euro recua para 10,8% 
 

Jornal de Noticias 

- Os desmaios, atrapalhações e surpresas nas tomadas de posse 

- Professor de Harvard manipulou dívida portuguesa para ganhar 800 mil euros 
 

Público  

- Haverá Governo durante 11 dias. E o Parlamento começa a trabalhar quando? 

- DIAP acusa académico de Harvard de lucrar com manipulação da dívida portuguesa 

- Desemprego na zona euro recua para valor mais baixo desde 2012 
 

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/sociedade/interior/estes-alimentos-eram-maus-mas-agora-nem-por-isso-4862450.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/estes-alimentos-eram-maus-mas-agora-nem-por-isso-4862450.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/estes-alimentos-eram-maus-mas-agora-nem-por-isso-4862450.html
http://www.jn.pt/multimedia/galeria.aspx?content_id=4862583
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4861781
http://www.dn.pt/portugal/interior/lideres-das-maiores-distritais-do-psd-promovidos-a-secretarios-de-estado-4861526.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/20151029_2300_ps_repoe_salarios_de_600_milhoes_.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/desemprego_na_zona_euro_recua_para_108_valor_mais_baixo_desde_janeiro_de_2012.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/havera-governo-durante-11-dias-e-o-parlamento-comeca-a-trabalhar-quando-1712792
http://www.publico.pt/economia/noticia/mp-acusa-academico-prestigiado-de-harvard-de-desvalorizar-obrigacoes-do-tesouro-1712753
http://www.publico.pt/economia/noticia/desemprego-na-zona-euro-recua-para-valor-mais-baixo-desde-2012-1712816?frm=ult
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público (cont.)  

- Rastreio da Liga Contra o Cancro identificou sete mil cancros da mama em 25 anos 

- Termómetro global vai subir mais de 2ºC mesmo com actuais promessas de acções 

 

Ionline  

- Posse. Cavaco não muda discurso 

- Jerónimo de Sousa: “Mais do que o papel, é a palavra dada. E quem nos conhece sabe” 

- Governo. Renegociação das PPP rodoviárias permite poupança "superior a 55%" 

- Rosetta descobre oxigénio molecular no cometa 67P 

- Venda do Novo banco nas mãos de Sérgio Monteiro 

- PGR investiga negócio do plasma em Portugal 

 

Expresso 

- Quem foi ministro mais tempo? E quais os Governos que duraram menos? 

- Taxa de poupança em mínimos de 16 anos 

- Solução para os lesados do BES seria “a melhor prenda de despedida” para Carlos Tavares 

- Não há surto de meningite no Alto Minho, garante Autoridade da Saúde 

- Primeiros refugiados chegam dia 7 

- Martim Silva - Um Governo (a prazo), um aparelho, um Presidente 
 

Diário Económico 

- Combustíveis sobem na próxima semana 

- Especial Dia da Poupança: Truques e dicas para aumentar as poupanças 

- Senhorios obrigados a passar recibos electrónicos a partir de domingo 
 

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

 

27-08-2012 

 

30-10-2015 

0-10-2014 

 

 

http://www.ionline.pt/artigo/419642/posse-cavaco-nao-muda-discurso?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/419614/governo-renegociacao-das-ppp-rodoviarias-permite-poupanca-superior-a-55-?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/419578/rosetta-descobre-oxigenio-molecular-no-cometa-67p?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/419516/venda-do-novo-banco-nas-maos-de-sergio-monteiro?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/419595/pgr-investiga-negocio-do-plasma-em-portugal?seccao=Portugal_i
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http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-30-Taxa-de-poupanca-em-minimos-de-16-anos-
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http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-30-Nao-ha-surto-de-meningite-no-Alto-Minho-garante-Autoridade-da-Saude
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-29-Primeiros-refugiados-chegam-dia-7
http://economico.sapo.pt/noticias/senhorios-obrigados-a-passar-recibos-electronicos-a-partir-de-domingo_233141.html
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/rastreio-da-liga-contra-o-cancro-identificou-sete-mil-cancros-da-mama-em-25-anos-1712813?frm=ult
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/termometro-global-vai-subir-mais-de-2c-mesmo-com-actuais-promessas-de-accoes-1712818?frm=ult
http://www.ionline.pt/artigo/419600/jeronimo-de-sousa-mais-do-que-o-papel-e-a-palavra-dada-e-quem-nos-conhece-sabe-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/newsletters/expressomatinal/2015-10-30-Um-Governo--a-prazo--um-aparelho-um-Presidente
http://economico.sapo.pt/noticias/combustiveis-sobem-na-proxima-semana_233196.html
http://economico.sapo.pt/noticias/especial-dia-da-poupanca-truques-e-dicas-para-aumentar-as-poupancas_233203.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Portela cresce 12% até Agosto e promete recorde de 20 milhões em 2015 

 -Catarina Martins reprova a escolha de Sérgio Monteiro para vender o Novo Banco 

- PCP diz que renegociação da dívida vai pôr-se "por imposição da própria realidade" 
 

Noticias ao Minuto 

- Governo de Esquerda é um risco mas "pode ser vitória retumbante" 

- "CGTP não será condicionada por um governo de Esquerda" 

- Banqueiros não tiveram palavra a dizer na escolha de Sérgio Monteiro 

- Banco de Portugal detetou 4.096 notas contrafeitas no primeiro semestre 

- Quem acolhe refugiados vai receber formação até dezembro 

- Conselheiro acredita que Cavaco pode vir a nomear Costa 

- Crescimento recorde da Portela pode acelerar alternativa no Montijo 

- É hoje que Passos dirá a Cavaco que recusa governo de gestão 
 

 

Observador 

- As tarefas inadiáveis na vida de ministros a prazo 

- História do Dia de Todos os Santos (vs. Halloween) 

 

Sic Noticias 

- António José Teixeira – Cavaco, o inimigo do Bloco Central 

Visão 

- Filipe Luís - Não me arrependo de uma linha... 

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portela-cresce-12-ate-agosto-e-promete-recorde-de-20-milhoes-em-2015_233143.html
http://economico.sapo.pt/noticias/catarina-martins-reprova-a-escolha-de-sergio-monteiro-para-vender-o-novo-banco_233184.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pcp-diz-que-renegociacao-da-divida-vai-porse-por-imposicao-da-propria-realidade_233185.html
http://observador.pt/2015/10/30/as-tarefas-inadiaveis-na-vida-dos-ministros-a-prazo/
http://observador.pt/2015/10/30/a-historia-do-dia-de-todos-os-santos-que-quase-morreu-com-o-halloween/
http://observador.pt/2015/10/30/a-historia-do-dia-de-todos-os-santos-que-quase-morreu-com-o-halloween/
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/477358/governo-de-esquerda-e-um-risco-mas-pode-ser-vitoria-retumbante
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/477363/cgtp-nao-sera-condicionada-por-um-governo-de-esquerda
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/477214/banqueiros-nao-tiveram-palavra-a-dizer-na-escolha-de-sergio-monteiro
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/477439/banco-de-portugal-detetou-4096-notas-contrafeitas-no-primeiro-semestre
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/477415/quem-acolhe-refugiados-vai-receber-formacao-ate-dezembro
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/477378/conselheiro-acredita-que-cavaco-pode-vir-a-nomear-costa
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/477349/crescimento-recorde-da-portela-pode-acelerar-alternativa-no-montijo
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/477322/e-hoje-que-passos-dira-a-cavaco-que-recusa-governo-de-gestao
http://sicnoticias.sapo.pt/opinionMakers/antonio_jose_teixeira/2015-10-29-Cavaco-o-inimigo-do-Bloco-Central
http://visao.sapo.pt/opiniao/sexto-sentido/2015-10-29-Nao-me-arrependo-de-uma-linha
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

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 
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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 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

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 

30-10-2015 

 

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/1030/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



