
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 

- Putin revela que países do G20 financiam o Estado Islâmico 

- História da Europa e do Islão em 12 perguntas 

- Nuno Saraiva - Não passarão! 

- Presidente da República recebe amanhã os presidentes dos maiores bancos 

- Bloco de Esquerda diz que PR é "fonte de bloqueio" 

- Demora da decisão do PR "não está a ser normal" 

- Cavaco lembra Cavaco para admitir deixar Passos em gestão 

- Rússia anuncia que avião caiu no Egito por "ato terrorista" com bomba 

- Bernardo Pires de Lima - Não há liberdade sem segurança 

- Pedro Tadeu - Vamos para a guerra mas não vamos ganhar 

 

Jornal de Noticias 

- Costa diz ser consensual que executivo de gestão é "pior das soluções" 

- Paula Ferreira - O inferno são os outros 

- Mariana Mortágua - De que se alimenta o terror? 

- Manuel António Assunção - Adicional ou subtrair? 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/mundo/interior/putin-revela-que-paises-do-g20-de-financiam-o-estado-islamico-4888606.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/historia-da-europa-e-do-islao-em-12-perguntas-4888365.html
http://www.dn.pt/opiniao/editoriais/interior/nao-passarao--4888344.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/presidente-da-republica-recebe-amanha-os-presidentes-dos-maiores-bancos-4888685.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/bloco-de-esquerda-diz-que-pr-e-fonte-de-bloqueio--4888753.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/demora-da-decisao-do-pr-nao-esta-a-ser-normal-4887645.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/cavaco-lembra-cavaco-para-admitir-deixar-passos-em-gestao-4888408.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/aviao-russo-caiu-no-egito-por-acao-terrorista-diz-chefe-de-seguranca-4888590.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/nao-ha-liberdade-sem-seguranca-4888347.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-tadeu/interior/vamos-para-a-guerra-mas-nao-vamos-ganhar-4888335.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4888333&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4888327
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4888326
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4888042
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- PSD defende um “governo em plenitude de funções” 

- "Eu estive cinco meses em gestão", lembra Cavaco Silva 

- Bruxelas pede plano orçamental o quanto antes 

- Número de funcionários públicos aumenta pela primeira vez desde 2011 mas salários voltam 
a cair 

 

Ionline  

- Cavaco admite não dar posse a António Costa 

- Parlamento. À quinta votação, adopção gay vai passar 

- PSD e CDS-PP remetem reposição de feriados para a concertação social e diálogo com o 
Vaticano 

- Portugal entre os países que mais vão cortar nas despesas de Natal 
 

Expresso 

- Sem Orçamento não há saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo 

- França falha défice. “A segurança tem primazia sobre o Pacto de Estabilidade” 

- França pede ajuda militar à União Europeia 

- Juros da dívida portuguesa continuam a descer 

- Terrorismo. Machete “tem esperança” de que Portugal seja “poupado” 

- Isabel Moreira escreve carta aberta a Cavaco 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/psd-defende-um-governo-em-plenitude-de-funcoes-1714635
http://www.publico.pt/politica/noticia/eu-estive-cinco-meses-em-gestao-lembra-cavaco-silva-1714600?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-pede-plano-orcamental-o-quanto-antes-1714661
http://www.publico.pt/economia/noticia/numero-de-funcionarios-publicos-aumenta-pela-primeira-vez-desde-2011-1714636
http://www.ionline.pt/artigo/480791/cavaco-admite-nao-dar-posse-a-antonio-costa?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/480788/parlamento-a-quinta-votacao-adopcao-gay-vai-passar-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/480755/psd-e-cds-pp-remetem-reposicao-de-feriados-para-a-concertacao-social-e-dialogo-com-o-vaticano?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/480582/portugal-entre-os-paises-que-mais-vao-cortar-nas-despesas-de-natal?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-17-Sem-Orcamento-nao-ha-saida-de-Portugal-do-Procedimento-por-Defice-Excessivo
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-17-Franca-falha-defice.-A-seguranca-tem-primazia-sobre-o-Pacto-de-Estabilidade-
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-17-Franca-pede-ajuda-militar-a-Uniao-Europeia
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-17-Juros-da-divida-portuguesa-continuam-a-descer
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-16-Terrorismo.-Machete-tem-esperanca-de-que-Portugal-seja-poupado
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-16-Isabel-Moreira-escreve-carta-aberta-a-Cavaco
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Cavaco recebe amanhã banqueiros em Belém 

- “Espanha pode ter o primeiro governo de coligação” 

- Portugueses são dos que mais horas trabalham por ano e menos ganham 

- Cavaco adia decisão pelo menos mais uma semana 

- Mais de metade dos contribuintes passaram a pagar IRS em 2013 

 

Noticias ao Minuto 

- Henrique Neto critica falta de rapidez do Presidente da República 

- Novos mínimos nas Euribor 

- Juros dos depósitos a prazo são 'engolidos' pelas comissões da banca 

-"Para vencer o ISIS só com intervenção militar terrestre" 

- Função pública, a perder 34.310 funcionários desde 2011 

- Chefe das Forças Armadas de Portugal em Pequim para "reforçar cooperação militar" 

 

Observador 

- CDS pede revisão constitucional. Passos e Portas chamam especialistas 

- Costa para Cavaco: “O pior que podia acontecer era manter este clima de incerteza” 

- PCP e BE contra ação militar na Síria e Iraque, Costa já admitiu envolvimento de Portugal 

- 5º artigo do Tratado Atlântico Norte pode ser invocado para legalizar guerra contra Estado 
Islâmico 

 

TSF.pt 

- Um Presidente a gozar com o pagode 

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-recebe-amanha-banqueiros-em-belem_234987.html
http://economico.sapo.pt/noticias/espanha-pode-ter-o-primeiro-governo-de-coligacao_234964.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugueses-sao-dos-que-mais-horas-trabalham-por-ano-e-menos-ganham_234956.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-adia-decisao-pelo-menos-mais-uma-semana_234957.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mais-de-metade-dos-contribuintes-passaram-a-pagar-irs-em-2013_234954.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/487939/henrique-neto-critica-falta-de-rapidez-do-presidente-da-republica
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/487890/novos-minimos-nas-euribor
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/487820/juros-dos-depositos-a-prazo-sao-engolidos-pelas-comissoes-da-banca
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/487797/para-vencer-o-isis-so-com-intervencao-militar-terrestre
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/487788/funcao-publica-a-perder-34310-funcionarios-desde-2011
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/487762/chefe-das-forcas-armadas-de-portugal-em-pequim-para-reforcar-cooperacao-militar
http://observador.pt/2015/11/17/cds-pede-revisao-constitucional-para-remover-obstaculos-a-eleicoes/
http://observador.pt/2015/11/16/antonio-costa-nao-ha-nenhuma-razao-para-se-criar-crises-politicas-artificiais/
http://observador.pt/2015/11/16/pcp-be-acao-militar-na-siria-iraque-costa-ja-admitiu-envolvimento-portugal/
http://observador.pt/2015/11/16/5o-artigo-do-tratado-atlantico-norte-pode-invocado-legalizar-guerra-estado-islamico/
http://www.tsf.pt/opiniao/interior/um-presidente-a-gozar-com-o-pagode-4888268.html
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 – 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 

 

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/1117/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



