
Todos os oficiais (Sócios e Não Sócios) estão convidados mas a inscrição, 

através de envio de mensagem para luisa.almeida@aofa.pt , é obrigatória, 

por questões de organização e logística 

09-11-2015 

 

 

mailto:luisa.almeida@aofa.pt


Noticias    

Diário de Noticias 

- Costa garante imunidade a moções da direita, mas não a aprovação de orçamentos 

- Passos defende programa já a pensar no Parlamento e em eleições 

- Reversão da venda da TAP é possível mas representa encargos 

- Sampaio da Nóvoa: única alternativa é Governo com maioria parlamentar 

- Comité Central aprova governo PS na "perspetiva de uma legislatura" 

- Governo de esquerda vai ser alvo de "gigantescas pressões" 

- Cameron sobre saída da UE: "Não descarto nada" 

- Banco Mundial estima que alterações podem empurrar milhões para a pobreza 

- Wolfgang Münchau - O mercado único da Europa é um confortável clube corporativo 

- PS é omisso sobre tutela civil da "fiscalização e intervenção" no mar 
 

Correio da Manhã 

- PCP dá quatro anos a governo de Costa 

- José Rodrigues - De fora lá dentro... 

 

Jornal de Noticias 

- Programa do Governo discutido durante nove horas com "chumbo" anunciado 

- Obras de 14 milhões para recuperar bairros sociais do Porto 

- Inês Cardoso - Testar a ideologia 

- José Mendes - Sem estado de graça 

- Domingos de Andrade - O eleitorado que morreu 

- Carvalho da Silva - Hora de recuperar rendimentos 
 

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/ps-vai-apresentar-mocao-de-rejeicao-autonoma-ao-programa-do-governo-4875869.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/passos-defende-programa-ja-a-pensar-no-regresso-ao-parlamento-e-em-eleicoes-4875908.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/reversao-da-venda-e-possivel-mas-representa-encargos-para-o-estado-e-para-a-tap-4876248.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/sampaio-da-novoa-unica-alternativa-e-governo-com-maioria-parlamentar-4875761.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/comite-central-confirma-acordo-com-ps-4875640.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-de-esquerda-vai-ser-alvo-de-gigantescas-pressoes-4875517.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/cameron-sobre-saida-da-ue-nao-descarto-nada-4875641.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/banco-mundial-estima-que-alteracoes-podem-empurrar-milhoes-para-a-pobreza-4875782.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-munchau/interior/o-mercado-unico-da-europa-e-um-confortavel-clube-corporativo-4875874.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-e-omisso-sobre-tutela-civil-da-fiscalizacao-e-intervencao-no-mar-4874756.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/pcp_da.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/de_fora_la_dentro.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4876184&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=4875928
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4875793
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4875791
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4874686
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4874690
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- PS inclui mais de 70 medidas negociadas com BE, PCP e PEV no seu programa de Governo 

- PCP apoia Governo PS nos próximos quatro anos 

- Decanos socialistas assinalam “momento histórico” no Comité Central do PCP 

- Novo programa do PS prevê redução do número de alunos por turma 

- Novo programa do PS promete menos taxas e mais recursos humanos no SNS 

- Rui Tavares - Mudou, não volta atrás 

 

Expresso 

- OCDE diz que Portugal cresce 1,7% em 2015 mas duvida do défice abaixo de 3% 

- “Financial Times” diz que Costa ultrapassou um cisma ideológico de 40 anos 

- Catarina Martins: “Não há aqui nenhum golpe. O que há é democracia” 

 

Diário Económico 

- Veja aqui, na íntegra, o Programa de Governo do PS resultante do acordo com PCP, BE e 
PEV 

- Euribor negativas abrangem 93% dos créditos à habitação 

- Combustíveis subiram até dois cêntimos esta madrugada 

- Bruxelas mostra a folga com que PS agarra a esquerda 

- Défice de 2016 abaixo de 3% mesmo sem cortes salariais e sobretaxa 

- O que significa ter juros com valores negativos? 

- Esquerda avança com reversão da venda da TAP 

 

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-inclui-mais-de-70-medidas-negociadas-com-be-pcp-e-pev-no-seu-programa-de-governo-1713679?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/comite-central-do-pcp-confirmou-os-termos-da-posicao-conjunta-enviada-ao-ps-1713782
http://www.publico.pt/politica/noticia/decanos-socialistas-assinalam-momento-historico-no-comite-central-do-pcp-1713797
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/novo-programa-do-ps-preve-reducao-do-numero-de-alunos-por-turma-1713789
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/novo-programa-do-ps-promete-menos-taxas-e-mais-recursos-humanos-no-sns-1713764
http://www.publico.pt/politica/noticia/mudou-nao-volta-atras-1713790?frm=opi
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-09-OCDE-diz-que-Portugal-cresce-17-em-2015-mas-duvida-do-defice-abaixo-de-3
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-09-Financial-Times-diz-que-Costa-ultrapassou-um-cisma-ideologico-de-40-anos
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-08-Catarina-Martins-Nao-ha-aqui-nenhum-golpe.-O-que-ha-e-democracia
http://economico.sapo.pt/public/uploads/Proposta%20Programa-Governo20151107_finalCM.pdf
http://economico.sapo.pt/noticias/euribor-negativas-abrangem-93-dos-creditos-a-habitacao_234076.html
http://economico.sapo.pt/noticias/combustiveis-subiram-ate-dois-centimos-esta-madrugada_234118.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-mostra-a-folga-com-que-ps-agarra-a-esquerda_234100.html
http://economico.sapo.pt/noticias/defice-de-2016-abaixo-de-3-mesmo-sem-cortes-salariais-e-sobretaxa_234084.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-significa-ter-juros-com-valores-negativos_234077.html
http://economico.sapo.pt/noticias/esquerda-avanca-com-reversao-da-venda-da-tap_234042.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- OCDE: Défice abaixo de 3% este ano será difícil para Portugal 

- Governo de Passos a caminho do último dia da sua vida? 

- Exportações sobem 3,2% e importações caem 0,3% entre julho e setembro 

- Portugal admite pedir explicações aos serviços secretos alemães 

- Acordo da Esquerda é "forte o suficiente para garantir mandato duradouro" 

- Quem sai ganha três vezes mais do que cá 

 

Observador 

- Como decide o Presidente? Os bastidores da crise de julho de 2013 

- Programa do PS “deverá irritar” credores, diz Rabobank 

- Nada feito. Eurogrupo não aprova tranche a Atenas 

- Parlamento catalão aprova resolução que inicia processo de independência 

- David Cameron expõe condições para a manutenção do Reino Unido na UE 

- Marisa Matias. “É possível chegar à Presidência sem a proteção do Espírito Santo” 

 

 

 

 

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/482939/ocde-defice-abaixo-de-3-este-ano-sera-dificil-para-portugal
http://www.noticiasaominuto.com/politica/482811/governo-de-passos-a-caminho-do-ultimo-dia-da-sua-vida
http://www.noticiasaominuto.com/economia/482980/exportacoes-sobem-3-2-e-importacoes-caem-0-3-entre-julho-e-setembro
http://www.noticiasaominuto.com/pais/482965/portugal-admite-pedir-explicacoes-aos-servicos-secretos-alemaes
http://www.noticiasaominuto.com/politica/482967/acordo-da-esquerda-e-forte-o-suficiente-para-garantir-mandato-duradouro
http://www.noticiasaominuto.com/economia/482868/quem-sai-ganha-tres-vezes-mais-do-que-ca
http://observador.pt/especiais/como-decide-o-presidente-os-bastidores-da-crise-de-julho-de-2013/
http://observador.pt/2015/11/09/programa-do-ps-devera-irritar-credores-diz-rabobank/
http://observador.pt/2015/11/09/nada-feito-eurogrupo-nao-aprova-tranche-a-atenas/
http://observador.pt/2015/11/09/parlamento-catalao-aprova-resolucao-inicia-processo-independencia/
http://observador.pt/2015/11/08/david-cameron-expoe-condicoes-para-a-manutencao-do-reino-unido-na-ue/
http://observador.pt/2015/11/07/marisa-matias-quer-chegar-a-belem-mas-nao-no-iate-de-ricardo-salgado/
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 

Nota Informativa : Inquérito sobre a RNP – Muito em breve a AOFA publicará o 

Relatório respeitante ao inquérito levado a efeito entre 17 e 30 de Outubro, nele 

englobando igualmente as diversas medidas já tomadas e/ou em fase de estudo 

que resultaram das propostas efectuadas pelos Beneficiários. 

 

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 – 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 noticias para aceder à noticia na integra 
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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://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 - CERIMÓNIA DE CONDECORAÇÃO DO AGENTE SILVA SANTOS 

Marinha - MARINHA EM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MAR 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO –  ESPÓLIO DOCUMENTAL DO CORONEL VIANA DE  

LEMOS 

 

 

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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http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Cerimonia-de-condecoracao-do-Agente-Silva-Santos.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-em-acoes-de-fiscalizacao-no-mar-.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93ESP%C3%93LIODOCUMENTALDOCORONELVIANADELEMOS.aspx,
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/1109/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



