
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 pronto para apresentar o executivo e justifica ausência de BE e PCP 

- Passos alerta Cavaco para riscos de governo de gestão 

- Patrões avisam: salário mínimo não se aumenta por decreto 

- Maioria de esquerda ensaia na AR bloqueio ao governo demitido 

- Candidatos a Belém defendem novo governo e depressa 

- Primeira greve geral sob Governo de Tsipras 

- André Freire - Governo de esquerdas: solução comum na Europa e totalmente legítima! 

- Bernardo Pires de Lima - As virtudes dos pequenos passos 

 

Correio da Manhã 

- Primeiras medidas do PS custam 975 milhões 

- Eduardo Dâmaso - Os cenários de Cavaco 

- Paulo Fonte - À moda da casa 

- José Carlos Martins - Votar dá Saúde 

 

Jornal de Noticias 

- Rafael Rosa - O legado 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - E agora, Senhor Presidente? 

 

 

 

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/costa-dizse-pronto-para-apresentar-o-seu-executivo-e-justifica-ausencia-de-be-e-pcp-na-equipa-4881136.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/passos-alerta-cavaco-para-riscos-de-governo-de-gestao-4881094.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/patroes-avisam-salario-minimo-nao-se-aumenta-por-decreto-4881600.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/maioria-de-esquerda-ensaia-na-ar-bloqueio-ao-governo-demitido-4881140.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/candidatos-a-belem-defendem-novo-governo-e-depressa-4880933.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/primeira-greve-geral-sob-governo-de-tsipras-4881350.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/governo-de-esquerdas-uma-solucao-comum-na-europa-e-totalmente-legitima-4881054.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/as-virtudes-dos-pequenos-passos-4881062.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/primeiras_medidas_do_ps_custam_975_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/os_cenarios_de_cavaco.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/a_moda_da_casa.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_carlos_martins/detalhe/votar_da_saude.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4880929
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4880930
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Mais de 500 milhões de euros separam PS e coligação nos salários e na sobretaxa 

- PSD e CDS “não devem aprovar” nada do PS 

- BE apresenta projecto no Parlamento para acabar com exames no 1.º ciclo 

- PS pressiona presidente da Parpública a não assinar venda da TAP 

- José Jorge Letria - Bocage, alma com mundo 

- Draghi volta a sinalizar nova acção do BCE 

- BBVA Portugal vai fechar mais 26 agências e cortar 187 postos de trabalho 

 

Ionline  

- Conselho de Ministros aprova hoje venda imediata da TAP invocando interesse estratégico 
do país 

- CIP. António Saraiva diz que acordo à esquerda ameaça estabilidade 

- Ministros à espera de data para saída de funções 

- Parque Expo avança com novo despedimento colectivo 
 

Expresso 

- Conselho de Ministros dá luz verde à venda da TAP 

- Crédito à habitação desce com Euribor ao nível mais baixo do ano 

- Centeno: “Não há distribuição de dinheiro, o dinheiro é das pessoas” 

- Draghi pisca o olho a mais estímulos e juros da dívida descem 

 

 

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/mais-de-500-milhoes-de-euros-separam-ps-e-coligacao-nos-salarios-e-na-sobretaxa-1714161?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/psd-e-cds-nao-devem-aprovar-nada-do-ps-1714157?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ps-vai-esperar-por-projecto-do-be-sobre-fim-dos-exames-no-1-ciclo-depois-decide-1714150
http://www.publico.pt/economia/noticia/ps-pressiona-presidente-da-parpublica-a-nao-assinar-venda-da-tap-1714114?page=-1
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/bocage-alma-com-mundo-1714119?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/draghi-volta-a-sinalizar-nova-accao-do-bce-1714178
http://www.publico.pt/economia/noticia/bbva-portugal-vai-fechar-mais-26-agencias-e-cortar-187-postos-de-trabalho-1714189
http://www.ionline.pt/artigo/479914/tap-governo-ps-nao-ira-anular-privatizacao?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/479935/cip-antonio-saraiva-diz-que-acordo-a-esquerda-ameaca-estabilidade-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/479913/ministros-a-espera-de-data-para-saida-de-funcoes?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/479896/parque-expo-avanca-com-novo-despedimento-colectivo?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-12-Conselho-de-Ministros-da-luz-verde-a-venda-da-TAP
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-12-Credito-a-habitacao-desce-com-Euribor-ao-nivel-mais-baixo-do-ano
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-11-Centeno-Nao-ha-distribuicao-de-dinheiro-o-dinheiro-e-das-pessoas
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-12-Draghi-pisca-o-olho-a-mais-estimulos-e-juros-da-divida-descem
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Fisco ganha luta contra sigilo bancário e passa a ter acesso às contas 

- Arménio responde a Saraiva: "É no Parlamento que se tratam os problemas dos 
portugueses" 

 

Noticias ao Minuto 

- O "ressabiamento nervoso" da Direita vai acabar por "passar" 

- Euribor batem mínimos em todos os prazos...outra vez 

- Dívida portuguesa mais barata a cinco e dez anos 

- PS manterá subsídio de Natal por duodécimos por mais uns meses 

- CDU e SPD alemães com opiniões diferentes sobre queda do Governo português 

 

Observador 

- Maria de Belém: “As pessoas poderosas não precisam que cuidem delas” 
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http://economico.sapo.pt/noticias/fisco-ganha-luta-contra-sigilo-bancario-e-passa-a-ter-acesso-as-contas_234520.html
http://economico.sapo.pt/noticias/armenio-responde-a-saraiva-e-no-parlamento-que-se-tratam-os-problemas-dos-portugueses_234537.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/484967/o-ressabiamento-nervoso-da-direita-vai-acabar-por-passar
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/485063/euribor-batem-minimos-em-todos-os-prazosoutra-vez
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/484986/divida-portuguesa-mais-barata-a-cinco-e-dez-anos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/484985/ps-mantera-subsidio-de-natal-por-duodecimos-por-mais-uns-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/484877/cdu-e-spd-alemaes-com-opinioes-diferentes-sobre-queda-do-governo-portugues
http://observador.pt/2015/11/11/maria-de-belem-as-pessoas-poderosas-nao-precisam-que-cuidem-delas/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- O depoimento do CALM Nunes da Silva, que é um alerta para as novas gerações: a 

forma indigna como são tratados os que serviram, com Honra, o seu País e o estado a que 

conduziram apoios e instituições que lhes deviam servir de suporte na fase final das suas vidas.  

Bem-haja, Senhor Almirante pela nobreza como expõe, cruamente, a forma como os militares têm 

vindo a ser tratados, no desrespeito, até, da Lei! - As Relações Públicas da AOFA 

 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "Medo de mudar" 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA – NOVO PROTOCOLO – ALMADA (Charneca da Caparica) – A AWM Portugal Accounting 

& Consulting (Contabilidade, Gestão e Fiscalidade) acaba de aderir à Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0262.pdf 

- AOFA – NOVO PROTOCOLO – VIANA DO CASTELO – A MOTRIVIANA – Clínica de 

Motricidade, Saúde e Bem-Estar acaba de aderir à Rede Nacional de Protocolos (RNP) da 

AOFA 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0263.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 

 

  

 

 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0262.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0263.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
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/CALM_Nunes_da_Silva_tenho_90_anos.pdf
http://aviagemdosargonautas.net/2015/11/10/biscates-medo-de-mudar-por-carlos-de-matos-gomes/
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 - PASSAGEM DE TESTEMUNHO DA MARINHA E AUTORIDADE MARÍTIMA NOS  

AÇORES 

Marinha - MERGULHADORES DA ARMADA INATIVAM ENGENHO EXPLOSIVO NA ILHA DA  

CULATRA 

 

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/Passagem-de-testemunho-da-Marinha-e-Autoridade-Maritima-nos-Acores.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mergulhadores-da-Armada-inativam-engenho-explosivo-na-ilha-da-Culatra.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/1112/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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