
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 

- Cavaco sem pressa para decidir regressa à ilha no meio de uma crise política 

- Dramatização (também) para consumo interno na coligação 

- Vasco Lourenço sugere alteração constitucional para destituir o Presidente 

- Putin no centro das atenções de um G20 unido contra o terrorismo 

- André Macedo - Os fanáticos 

- Fundo de Resolução não deve pedir mais dinheiro à banca 

- Cinco maiores bancos despediram 1620 num ano 

- Leonídio Paulo Ferreira - Porta-aviões contra cinto de explosivos 

- Bernardo Pires de Lima - Made in ISIS 

- Fernando Pessoa está em todas as esquinas de Lisboa 

- Pedro Marques Lopes - O que Passos não quer 

 

Correio da Manhã 

- Marcelo pede rapidamente um governo 

- Novo Banco chumba nos testes de stress 

- José Rodrigues - Qual é a pressa? 

- Luciano Amaral – Armadilhados 

 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - O que semeamos 

- José Manuel Diogo - O coração das trevas 

 

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/cavaco-sem-pressa-para-decidir-regressa-a-ilha-no-meio-de-uma-crise-politica-4886920.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/dramatizacao-tambem-para-consumo-interno-na-coligacao-4884887.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/vasco-lourenco-sugere-alteracao-constitucional-para-destituir-o-presidente-da-republica-4884278.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/putin-no-centro-das-atencoes-de-um-g20-unido-contra-o-terrorismo-4886798.html
http://www.dn.pt/opiniao/editoriais/interior/os-complacentes-4886836.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/fundo-de-resolucao-nao-deve-pedir-mais-dinheiro-a-banca-4886866.html
http://www.dinheirovivo.pt/banca/cinco-maiores-bancos-despediram-1620-num-ano/
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/leonidio-paulo-ferreira/interior/portaavioes-contra-cinto-de-explosivos-4886838.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/made-in-isis-4885984.html
http://www.dn.pt/artes/interior/fernando-pessoa-esta-em-todas-as-esquinas-de-lisboa-4883741.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-marques-lopes/interior/o-que-passos-nao-quer--4886012.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/marcelo_pede_rapidamente_um_governo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/uregente_novo_banco_chumba_nos_testes_de_stress_do_bce_no_cenario_mais_adverso.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/qual_e__a_pressa.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/luciano_amaral/detalhe/armadilhados.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4886848
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4886736
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Jornal de Noticias (cont.) 

- José Mendes - O plano Passos 

- Carvalho da Silva - Votar até ganhar? 

 

Público  

- "Há mais sofisticação na corrupção do que ir à gaveta ou receber o cheque" 

- Sampaio da Nóvoa considera que governo de gestão é “inconstitucional” 

- Maioria de esquerda quer “garantir igualdade e diversidade” 

- José Morgado - A incubação do mal 

- Novo Banco à espera de uma injecção de 1400 milhões de euros 

 

Ionline  

- Banco de Portugal vai iniciar “de imediato” venda do Novo Banco 
 

Expresso 

- Portugal no top-3 das taxas de inflação mais altas da zona euro em outubro 

- Cavaco na Madeira em tempo de crise. Take 2 

- PS prolonga mais medidas de austeridade da coligação 

- Juros da dívida portuguesa descem significativamente 

- As quatro mulheres que conquistaram “o mundo machista da política portuguesa” 
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http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4886847
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4885862
http://www.publico.pt/politica/noticia/joao-cravinho-ha-mais-sofisticacao-na-corrupcao-do-que-ir-a-gaveta-ou-receber-o-cheque-1714376
http://www.publico.pt/politica/noticia/sampaio-da-novoa-considera-que-governo-de-gestao-e-inconstitucional-1714504
http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-de-esquerda-quer-garantir-igualdade-e-diversidade-1714445
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-incubacao-do-mal-1714543?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/novo-banco-a-espera-de-uma-injeccao-de-1400-milhoes-de-euros-1714453?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/480358/banco-de-portugal-vai-iniciar-de-imediato-venda-do-novo-banco?seccao=Dinheiro_i#close
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-16-Portugal-no-top-3-das-taxas-de-inflacao-mais-altas-da-zona-euro-em-outubro
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-16-Cavaco-na-Madeira-em-tempo-de-crise.-Take-2
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-15-PS-prolonga-mais-medidas-de-austeridade-da-coligacao
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-16-Juros-da-divida-portuguesa-descem-significativamente
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-15-As-quatro-mulheres-que-conquistaram-o-mundo-machista-da-politica-portuguesa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Ramalho Eanes defende acção concertada para liquidar Estado Islâmico 

- Portugal com quarta inflação mais alta da União Europeia 

 -Taxas da dívida portuguesa descem e prémio de risco alivia 

 -Moody’s considera improvável uma melhoria sustentada das finanças públicas portuguesas 

- Possibilidade de contribuição especial da banca para o Fundo de Resolução é “remota” 

 

Noticias ao Minuto 

- Cavaco pede "resposta firme e rápida" ao terrorismo 

- Euribor abrem a semana com novos mínimos históricos 

- Dívida de Portugal mais barata a dois, a cinco e a dez anos 

 

Observador 

- Estado Islâmico, aliados e inimigos no conflito da Síria em 16 gráficos 

- Testes de stress. Novo Banco precisa de 1400 milhões no cenário mais adverso 

- PS diz ser “cada vez mais claro” que BES terá custos elevados para contribuintes 

 

Sapo.pt 

- Ex-PR Eanes afirma que "democraciazinha sossegada" não é verdadeira democracia 

- PCP lamenta "crimes hediondos" e expressa solidariedade para com franceses 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ramalho-eanes-defende-accao-concertada-para-liquidar-estado-islamico_234781.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-com-quarta-inflacao-mais-alta-da-uniao-europeia_234885.html
http://economico.sapo.pt/noticias/taxas-da-divida-portuguesa-descem-e-premio-de-risco-alivia_234881.html
http://economico.sapo.pt/noticias/moodys-considera-improvavel-uma-melhoria-sustentada-das-financas-publicas-portuguesas_234872.html
http://economico.sapo.pt/noticias/possibilidade-de-contribuicao-especial-da-banca-para-o-fundo-de-resolucao-e-remota_234816.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/487347/cavaco-pede-resposta-firme-e-rapida-ao-terrorismo
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/487263/euribor-abrem-a-semana-com-novos-minimos-historicos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/487225/divida-de-portugal-mais-barata-a-dois-a-cinco-e-a-dez-anos
http://observador.pt/2015/11/15/estado-islamico-emaranhado-aliados-inimigos-no-conflito-da-siria-16-graficos/
http://observador.pt/2015/11/14/testes-de-stress-novo-banco-precisa-de-1400-milhoes-no-cenario-mais-adverso/
http://observador.pt/2015/11/14/ps-diz-ser-cada-vez-mais-claro-que-bes-tera-custos-elevados-para-contribuintes/
http://www.sapo.pt/noticias/ex-pr-eanes-afirma-que-democraciazinha_5647c4f64a85c10762764270
http://www.sapo.pt/noticias/pcp-lamenta-crimes-hediondos-e-expressa_5647450f4ff6ab0c62ffb3ff
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Tenente-General Silvestre dos Santos - "AUF WIEDERSEHEN, UNIÃO EUROPEIA!" 

 

 

 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- 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
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Silvestre_dos_Santos_AUF_WIEDERSEHEN_UNIAO_EUROPEIA.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 - EVACUAÇÃO MÉDICA A 180 MILHAS DO CABO DE S. VICENTE - COM IMAGENS 

Força Aérea - Clube Aveirense de Automóveis Antigos no AM1 

 

 

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-a-180-milhas-do-cabo-de-S-Vicente-com-imagens.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-963-clube-aveirense-de-automoveis-antigos-no-am1
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/1116/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



