
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 

- Inédito na UE: 28 aprovam pedido de defesa mútua francês 

- Banqueiros a uma só voz: Portugal tem de respeitar compromissos 

- Costa: "Não há razões" para adiar posse de executivo do PS 

- Passos e Portas alimentam ideia de golpe político do PS 

- Adriano Moreira - A nave dos loucos 
 

Correio da Manhã 

- Paulo Morais consegue 7500 assinaturas 

 

Jornal de Noticias 

- Militar da GNR suicida-se na Unidade de Intervenção 

- Deco diz que mais vale ter o dinheiro "debaixo do colchão" 

 

Público  

- Se ganhar, Maria de Belém dará posse a Costa 

- Marcelo gera mal-estar no PSD e há dirigentes que ponderam não o apoiar 

- PCP e Bloco apoiam Deco no ataque à fidelização nas telecomunicações 

- Miguel Macedo acusado de influenciar vários colegas de Governo 

- Hungria vai pedir anulação da distribuição dos refugiados pela EU 

 

 

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/mundo/interior/inedito-na-ue-28-aprovam-pedido-de-defesa-mutua-frances--4889941.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/um-governo-estavel-que-cumpra-tratados-pediu-presidente-do-bcp-4890490.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/costa-nao-ha-razoes-para-adiar-posse-de-executivo-do-ps-4890535.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/passos-e-portas-alimentam-ideia-de-golpe-politico-do-ps--4890162.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/adriano-moreira/interior/a-nave-dos-loucos-4889998.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/reuniu_7500_assinaturas.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4890554
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4889476&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/maria-de-belem-dara-posse-a-costa-1714785
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-gera-malestar-no-psd-e-ha-dirigentes-que-ponderam-nao-apoialo-1714736
http://www.publico.pt/economia/noticia/pcp-e-bloco-apoiam-deco-no-ataque-a-fidelizacao-nas-telecomunicacoes-1714738?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/miguel-macedo-acusado-de-trafico-de-influencias-nos-vistos-gold-1714702?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/hungria-vai-pedir-anulacao-da-distribuicao-dos-refugiados-pela-ue-1714708?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público (cont.) 

- André Freire - Escolhos imaginários de um governo de esquerdas 

- Santana Castilho - O tempo e os ódios 

- Rui Tavares - Vira o disco e toca a mesma? 

 

Ionline  

- Conselho muçulmano pede a mesquitas que condenem terrorismo 

- Governo. Presidente prolonga tabu e continua audições 

- CGTP convoca reunião extraordinária para discutir situação política 

- TAP. Comissão de Trabalhadores promove plenário para pedir reversão de venda 

- PSD e CDS querem evocar 25 de Novembro no parlamento 

 

Expresso 

- Banqueiros com Cavaco. Fernando Ulrich elogia Passos Coelho e diz que confia em António 
Costa 

- Devolução da sobretaxa de 2015 é muito pouco provável 

- Portugal financia-se a 6 e 12 meses com taxas de juro negativas 

- General Eanes: “Guerra à Síria por si não resolve nada” 

- Jorge Miranda declara apoio a Nóvoa 

- Nóvoa pede urgência a Cavaco 

 

 

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/politica/noticia/escolhos-imaginarios-de-um-governo-de-esquerdas-1714663?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-tempo-e-os-odios-1714673?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/vira-o-disco-e-toca-a-mesma-1714749?frm=opi
http://www.ionline.pt/artigo/481007/conselho-muculmano-pede-a-mesquitas-que-condenem-terrorismo?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/480991/governo-presidente-prolonga-tabu-e-continua-audicoes-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/480987/cgtp-convoca-reuniao-extraordinaria-para-discutir-situacao-politica?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/480971/tap-comissao-de-trabalhadores-promove-plenario-para-pedir-reversao-de-venda?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/480948/psd-e-cds-querem-evocar-25-de-novembro-no-parlamento?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-18-Banqueiros-com-Cavaco.-Fernando-Ulrich-elogia-Passos-Coelho-e-diz-que-confia-em-Antonio-Costa
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-18-Devolucao-da-sobretaxa-de-2015-e-muito-pouco-provavel
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-18-Portugal-financia-se-a-6-e-12-meses-com-taxas-de-juro-negativas-1
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-17-General-Eanes-Guerra-a-Siria-por-si-nao-resolve-nada
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-17-Jorge-Miranda-declara-apoio-a-Novoa
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-17-Novoa-pede-urgencia-a-Cavaco
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Portugal financiou-se com taxas recorde negativas apesar da instabilidade política 

- Direita insatisfeita com Marcelo procura candidato que convoque eleições 

- Banco CTT arranca a 27 de Novembro e vai abrir mais de 50 lojas nos próximos meses 

- Cavaco recebe sexta-feira partidos com assento parlamentar 

- Sindicato dos Impostos diz que Governo "mentiu descaradamente" acerca da sobretaxa 

 

Noticias ao Minuto 

- Euribor novamente em mínimos a 3 e 9 meses 

- Portugal assinala Dia contra a Exploração e Abuso Sexual de Crianças 

- Sem eleições antecipadas, Direita diminui apoio a Marcelo 

 

Observador 

- UE: Sem reforço da supervisão, serviços secretos podem ameaçar direitos fundamentais 

- Cavaco vai convocar eleições presidenciais antes de poder haver novo Governo 

- Juros da dívida de Portugal a cair a 2, 5 e 10 anos 

- Caso Vistos Gold. Conheça tudo o que o MP reuniu contra Miguel Macedo 

- Devolução da sobretaxa pode ter caído para 0% em outubro 

 

 

 

 

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/portugal-financiouse-com-taxas-recorde-negativas-apesar-da-instabilidade-politica_235110.html
http://economico.sapo.pt/noticias/direita-insatisfeita-com-marcelo-procura-candidato-que-convoque-eleicoes_235070.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banco-ctt-arranca-a-27-de-novembro-e-vai-abrir-mais-de-50-lojas-nos-proximos-meses_235096.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-recebe-sextafeira-partidos-com-assento-parlamentar_235130.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sindicato-dos-impostos-diz-que-governo-mentiu-descaradamente-acerca-da-sobretaxa_235133.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/488605/euribor-novamente-em-minimos-a-3-e-9-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/488477/portugal-assinala-dia-contra-a-exploracao-e-abuso-sexual-de-criancas
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/488507/sem-eleicoes-antecipadas-direita-diminui-apoio-a-marcelo
http://observador.pt/2015/11/18/ue-sem-reforco-da-supervisao-servicos-secretos-podem-ameacar-direitos-fundamentais/
http://observador.pt/2015/11/18/cavaco-vai-convocar-eleicoes-presidenciais-antes-de-haver-novo-governo/
http://observador.pt/2015/11/18/juros-da-divida-de-portugal-a-cair-a-2-5-e-10-anos/
http://observador.pt/2015/11/18/caso-vistos-gold-conheca-tudo-mp-reuniu-miguel-macedo/
http://observador.pt/2015/11/18/devolucao-da-sobretaxa-pode-ter-caido-0-outubro/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

18-11-2015 

 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 
(*) – noticia incluída no presente documento 
 

 

 

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 

 

Exército - COMEMORAÇÕES DO 97º ANIVERSÁRIO DO  ARMISTÍCIO 

Exército - SEMANA DO AMBIENTE DA BRIGADA MECANIZADA 

Força Aérea - Força Aérea realiza exercício SHARPEYE-15 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDO97%C2%BAANIVERS%C3%81RIODOARMIST%C3%8DCIO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/SEMANADOAMBIENTEDABRIGADAMECANIZADA.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-964-forca-aerea-realiza-exercicio-sharpeye-15
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/1118/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



