
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 

- Fisco está contra acusação à pressa na Operação Marquês 

- Governo de Costa já existe, só falta que Cavaco o nomeie 

- PS discute dívida: "Isto não é tabu em lado nenhum" 

- Governo usa ameaça de "colapso financeiro" para fechar venda da TAP 

- Passos pede revisão constitucional para antecipar eleições 

- PS acusa Portas de tentar enganar portugueses e criar medo internacionalmente 

- Portugueses compram medicamentos falsos para tuberculose e cancro 

- Perdas nacionais – David Pontes 

 

Correio da Manhã 

- Venda da TAP concretizada 

- Sete suicídios na PSP este ano 

- Enfermeiros do hospital de Portimão com tuberculose 

 

Jornal de Noticias 

- Costa acusa Passos de "imprudência" e de assustar os portugueses 

- Economia estagna no 3.º trimestre 

- Donos da TAP reúnem-se com trabalhadores 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4883051
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4883129
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4883258
http://www.dn.pt/portugal/interior/fisco-esta-contra-acusacao-a-pressa-na-operacao-marques-4882345.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-de-costa-ja-existe-so-falta-que-cavaco-o-nomeie-4882867.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-discute-divida-isto-nao-e-tabu-em-lado-nenhum-4882720.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/governo-usa-ameaca-de-colapso-financeiro-para-fechar-venda-da-tap-4882886.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/passos-pede-revisao-constitucional-para-antecipar-eleicoes-4882750.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-acusa-portas-de-tentar-enganar-portugueses-e-criar-medo-internacionalmente-4881878.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/portugueses-compram-medicamentos-falsos-para-doencas-como-tuberculose-e-cancro-4883077.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4882825
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/venda_da_tap_aprovada.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/sete_suicidios_na_psp_este_ano.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/ordem_alerta_que_10_dos_enfermeiros_do_hospital_de_portimao_tem_tuberculose.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- "Todos queremos que esta seja uma solução duradoura" 

- Recuo do investimento trava economia no terceiro trimestre 

- As antigas colónias são independentes há 40 anos. O que aconteceu? 

 

Ionline  

- TAP. Novos donos da companhia reúnem-se hoje à tarde com trabalhadores 

- Alerta emprego. Empresas vão recrutar na Faculdade de Engenharia do Porto 

- Economia portuguesa cresce 1,4% em termos homólogos no 3.º trimestre 

- Custo do trabalho baixa em Portugal 

 

Expresso 

- Neeleman e Pedrosa podem ficar com 100% da TAP daqui a dois anos 

- Mariana Mortágua: BE preferia assinar um acordo único à esquerda 

- "Negociação com o PCP não foi mais difícil, foi mais detalhada" 

- Cavaco chama CGTP e UGT a Belém depois de críticas de Arménio 

- Maria Luís Albuquerque. Era “absolutamente imperioso e inadiável” vender a TAP 

- PS vai tratar de reduzir capital privado da TAP a 49%  

- Sempre os ratings. Portugal à espera da decisão canadiana 
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http://www.ionline.pt/artigo/480121/tap-novos-donos-da-companhia-re-nem-se-hoje-a-tarde-com-trabalhadores?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/480048/alerta-emprego-empresas-vao-recrutar-na-faculdade-de-engenharia-do-porto-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/480099/economia-portuguesa-cresce-1-4-em-termos-homologos-no-3-trimestre-?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/480128/custo-do-trabalho-baixa-em-portugal?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-13-Neeleman-e-Pedrosa-podem-ficar-com-100-da-TAP-daqui-a-dois-anos
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-13-Mariana-Mortagua-BE-preferia-assinar-um-acordo-unico-a-esquerda
http://expresso.sapo.pt/podcasts/conselho-de-diretores/2015-11-13-Negociacao-com-o-PCP-nao-foi-mais-dificil-foi-mais-detalhada
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-12-Cavaco-chama-CGTP-e-UGT-a-Belem-depois-de-criticas-de-Armenio
http://www.publico.pt/politica/noticia/todos-queremos-que-esta-seja-uma-solucao-duradoura-1714262
http://www.publico.pt/economia/noticia/pib-cresceu-14-por-cento-no-terceiro-trimestre-1714294
http://www.publico.pt/multimedia/40-anos-independencias
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-13-Maria-Luis-Albuquerque.-Era-absolutamente-imperioso-e-inadiavel-vender-a-TAP
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-12-PS-vai-tratar-de-reduzir-capital-privado-da-TAP-a-49-
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-13-Sempre-os-ratings.-Portugal-a-espera-da-decisao-canadiana
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Economia portuguesa cresceu 1,4% no terceiro trimestre 

- Cavaco só deverá anunciar decisão no final da próxima semana 

- Ministério Público acusa mais de 20 arguidos no processo dos ‘vistos gold’ 

 

Noticias ao Minuto 

- Decisão de Cavaco ou "respeita desenho constitucional ou ofende-o" 

- Cobrança de dívidas fiscais atinge objetivo traçado para 2015 

- CGD quer 'fugir' às regras do Orçamento do Estado 

- Euribor renovam mínimos a três e 12 meses 

- Saiba a idade a que as doenças mais comuns 'atacam' 
 

Observador 

- Angola 40 anos depois. Poderia ter sido diferente? 

 

Sapo.pt 

- Marinha promove batismos de mar e visitas gratuitas para assinalar Dia Nacional do Mar 

- Marco António Costa e Teresa Leal Coelho (PSD) vão presidir às comissões de Defesa e 
Orçamento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/economia-portuguesa-cresceu-14-no-terceiro-trimestre_234642.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-so-devera-anunciar-decisao-no-final-da-proxima-semana_234604.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ministerio-publico-acusa-mais-de-20-arguidos-no-processo-dos-vistos-gold_234638.html
http://observador.pt/videos/conversas-2/40-anos-da-independencia-de-angola-poderia-ter-sido-diferente/
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/485737/decisao-de-cavaco-ou-respeita-desenho-constitucional-ou-ofende-o
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/485800/cobranca-de-dividas-fiscais-atinge-objetivo-tracado-para-2015
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/485781/cgd-quer-fugir-as-regras-do-orcamento-do-estado
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/485768/euribor-renovam-minimos-a-tres-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/lifestyle/485657/saiba-a-idade-a-que-as-doencas-mais-comuns-atacam
http://www.sapo.pt/noticias/marinha-promove-batismos-de-mar-e-visitas_5644eabcf249f00f623b6189
http://www.sapo.pt/noticias/marco-antonio-costa-e-teresa-leal-coelho-psd-_56448b82c6ad38036236a075
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 – 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 

 

 

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

 

 

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
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 
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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/1113/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



