
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 
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Noticias    

Diário de Noticias 

- Presidente da República começa quinta-feira a ouvir parceiros sociais 

- Cavaco recebe Passos Coelho. Cenários mantêm-se em aberto 

- Aumento das pensões custará 426 milhões ao Estado nos próximos dois anos 

- PS quer travar penhoras quando dívida fiscal vale menos do que a casa 

- PSD preside à Comissão de Orçamento e Finanças, PS fica com Assuntos Constitucionais 

- Isabel Moreira - Argumentos desesperados 

- Madrid ameaça suspender 21 altos cargos catalães por desobediência 

- Eslovénia coloca arame farpado na fronteira com Croácia 

- Adriano Moreira - A mensagem 

 

Correio da Manhã 

- Sede do PS Porto vandalizada 

- Baptista-Bastos - Afinal, é possível 

- Fernando Medina - Um novo ciclo político 

 

Jornal de Noticias 

- Coligação em confronto com Esquerda sobre competências do Governo 

- Pedro Ivo Carvalho - O Governo foice 

 

 

 

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/presidente-da-republica-comeca-quintafeira-a-ouvir-parceiros-sociais-4879973.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/cavaco-recebe-passos-coelho-cenarios-mantemse-em-aberto-4879436.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/aumento-das-pensoes-ate-628-euros-custa-66-milhoes-de-euros-em-2016-4879769.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-quer-travar-penhoras-quando-divida-fiscal-vale-menos-do-que-a-casa-4879432.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/psd-preside-a-comissao-de-orcamento-e-financas-ps-fica-com-assuntos-constitucionais-4880038.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/argumentos-desesperados-4879319.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/madrid-ameaca-suspender-21-altos-cargos-catalaes-de-desobedecerem-ao-constitucional-4879904.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/eslovenia-coloca-arame-farpado-na-fronteira-com-croacia-4879861.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/adriano-moreira/interior/a-mensagem-4879297.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/incendio_em_contentor_do_lixo_alastra_a_sede_distrital_do_psporto_pj_investiga.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/afinal_e_possivel.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/fernando_medina/detalhe/um_novo_ciclo_politico.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4880276
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4879332
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Contribuição audiovisual sai da factura da luz para a da televisão paga 

- PS agenda reposição de salários e redução da sobretaxa 

- Governo derrubado promete ser oposição sem tréguas 

- PCP não dá acordo a reposição gradual dos salários ao longo de 2016 

- Morreu Paulo Cunha e Silva, o homem que mudou a Cultura do Porto 

- 40 anos de independências 

- Rui Tavares - Portugal à esquerda 

- Áurea Sampaio - A fusão da direita e o papel de Costa 

- Detido responsável que terá manipulado sistema da Segurança Social para anular dívidas 

- Há 149 mil famílias com o empréstimo da casa em incumprimento 

 

Ionline  

- Parlamento barra propostas do governo 

- Jorge Costa. “Sem renegociação da dívida não há mudanças profundas” 

- Contratos a termo. O que muda 

- Imprensa britânica fala em coligação "histórica" à esquerda 

 

Expresso 

- Esquerda vai prolongar sobretaxa e cortes na função pública. Mas em versão soft 

- Bruxelas e a queda do Governo. Portugal deve continuar “no caminho das reformas” 

- Portagens aumentam em janeiro depois de dois anos sem alterações 

- Como o Governo “caiu” nas redes sociais 

- “A Alemanha vai perder um fiel aliado em Portugal” 

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/economia/noticia/contribuicao-audiovisual-sai-da-factura-da-luz-para-a-da-televisao-paga-1714089
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-agenda-reposicao-de-salarios-e-reducao-da-sobretaxa-1714088
http://www.publico.pt/politica/noticia/caiu-o-governo-1713996?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/pcp-nao-da-acordo-a-reposicao-gradual-dos-salarios-ao-longo-de-2016-1714003?page=-1
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/morreu-paulo-cunha-e-silva-1714048
http://www.publico.pt/multimedia/40-anos-independencias
http://www.publico.pt/politica/noticia/portugal-a-esquerda-1714028?frm=opi
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-fusao-da-direita-e-o-papel-de-costa-1714024?frm=opi
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/unidade-da-pj-de-combate-a-corrupcao-da-pj-faz-buscas-na-seguranca-social-1713951?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/ha-149-mil-familias-com-o-emprestimo-da-casa-em-incumprimento-1713974
http://www.ionline.pt/artigo/479766/parlamento-barra-propostas-do-governo-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/479774/jorge-costa-sem-renegociacao-da-divida-nao-ha-mudancas-profundas-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/479709/contratos-a-termo-o-que-muda?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/479682/imprensa-brit-nica-fala-em-coligacao-historica-a-esquerda?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-11-Esquerda-vai-prolongar-sobretaxa-e-cortes-na-funcao-publica.-Mas-em-versao-soft
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-11-Bruxelas-e-a-queda-do-Governo.-Portugal-deve-continuar-no-caminho-das-reformas
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-11-Portagens-aumentam-em-janeiro-depois-de-dois-anos-sem-alteracoes
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-10-Como-o-Governo-caiu-nas-redes-sociais
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-10-A-Alemanha-vai-perder-um-fiel-aliado-em-Portugal
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Calculadora: Saiba quanto vai recuperar de sobretaxa de IRS se a esquerda for Governo 

- Parpública ameaçada com processo se avançar com venda da TAP 

- Bruxelas "seriamente preocupada" com atraso no envio do OE 

- Sampaio da Nóvoa: "Portugal tem tudo para ser um dos países mais desenvolvidos do 
século XXI" 

- Mercados seguem tranquilos e Cavaco começa a ouvir parceiros sociais 

- Patrões vão pedir a Cavaco "garantias de que próximo governo não ameace iniciativa 
privada" 

- O que dizem os conselheiros e próximos de Cavaco 

- Bolsa de Lisboa ganha 1% depois da queda do Governo e lidera na Europa 

- Os acordos (anotados) do PS com PCP, BE e PEV 

 

Noticias ao Minuto 

- Indústria farmacêutica pratica valores "obscenos e criminosos" 

- Acordos à Esquerda. Saiba o que pode esperar do futuro 

- Parlamento Europeu assistiu a debate aceso entre direita e esquerda 

- Edgar Silva acusa Cavaco de agir em função dos mercados 

- Henrique Neto indigitaria António Costa mas pedia "garantias" 

- Aguiar-Branco apela a continuação das reformas na Defesa 
 

Observador 

- Pensões, TSU e salários custam mais 625 milhões em 2016 

- Tsakalotos: Grécia não tem acordo porque há eleições em Espanha 
 

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/calculadora-saiba-quanto-vai-recuperar-de-sobretaxa-de-irs-se-a-esquerda-for-governo_234396.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parpublica-ameacada-com-processo-se-avancar-com-venda-da-tap_234430.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-seriamente-preocupada-com-atraso-no-envio-do-oe_234405.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sampaio-da-novoa-portugal-tem-tudo-para-ser-um-dos-paises-mais-desenvolvidos-do-seculo-xxi_234428.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-seguem-tranquilos-e-cavaco-comeca-a-ouvir-parceiros-sociais_234419.html
http://economico.sapo.pt/noticias/patroes-vao-pedir-a-cavaco-garantias-de-que-proximo-governo-nao-ameace-iniciativa-privada_234416.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-dizem-os-conselheiros-e-proximos-de-cavaco_234398.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bolsa-de-lisboa-ganha-1-depois-da-queda-do-governo-e-lidera-na-europa_234379.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-acordos-anotados-do-ps-com-pcp-be-e-pev_234374.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/484566/industria-farmaceutica-pratica-valores-obscenos-e-criminosos
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/484253/acordos-a-esquerda-saiba-o-que-pode-esperar-do-futuro
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/484563/parlamento-europeu-assistiu-a-debate-aceso-entre-direita-e-esquerda
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/484534/edgar-silva-acusa-cavaco-de-agir-em-funcao-dos-mercados
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/484532/henrique-neto-indigitaria-antonio-costa-mas-pedia-garantias
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/484459/aguiar-branco-apela-a-continuacao-das-reformas-na-defesa
http://observador.pt/2015/11/11/descongelamento-das-pensoes-custa-66-milhoes-em-2016/
http://observador.pt/2015/11/11/tsakalotos-grecia-nao-tem-acordo-porque-ha-eleicoes-em-espanha/
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 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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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 NO MAR A LONGA DISTÂNCIA NOS AÇORES 

Exército - TRIDENT JUNCTURE 15 NAS REDES SOCIAIS 

Exército - ABERTO CONCURSO PARA O 1º CFO/CFS 2016 EM REGIME DE CONTRATO 

Força Aérea - Resgate de tripulante do navio MAERSK BOGOR 

 

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://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-no-mar-a-longa-distancia-nos-Acores.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TRIDENTJUNCTURE15NASREDESSOCIAIS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTOCONCURSOPARAO1%C2%BACFOCFS2016EMREGIMEDECONTRATO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-960-resgate-de-tripulante-do-navio-maersk-bogor
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/1111/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



