
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 

- Hospitais em rutura podem desviar doentes para privados 

- Reembolsos do IVA devem anular devolução da sobretaxa do IRS 

- Cavaco Silva acelera audições e chama todos os partidos 

- Marisa Matias diz que PR tem que aceitar maioria de esquerda 

- Bernardo Pires de Lima - As virtudes do 42.7 

 

Correio da Manhã 

- Devolução da sobretaxa anulada 

- Cavaco empata solução 

- Armando Esteves Pereira –Enganados 

 

Jornal de Noticias 

- Presidente da Síria culpa Ocidente pela criação do Estado Islâmico 

- Bloco diz que Cavaco terá "contestação gigantesca" se não der posse ao PS 

- Rafael Barbosa - A almofada e a Constituição 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Truques de prestidigitação 

- Cristina Azevedo - Falta de respeito 

- Juros da dívida de Portugal a caírem 

 

Público  

- "Não é justificável adiar por mais tempo a formação de um novo governo", diz Sampaio 

 

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/hospitais-em-rutura-podem-desviar-doentes-para-privados-4891769.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/reembolsos-do-iva-devem-anular-devolucao-da-sobretaxa-do-irs-4891843.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/cavaco-silva-acelera-audicoes-e-chama-todos-os-partidos-4891907.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/marisa-matias-diz-que-pr-tem-que-aceitar-maioria-de-esquerda-4891021.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/as-virtudes-do-427-4891839.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/contas_falhadas_anulam_devolucao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cavaco_pressionado_empata_solucao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/20151119_0019_enganados.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4892175&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4892185&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4891596
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4891600
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4891601
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4892258
http://www.publico.pt/politica/noticia/nao-e-justificavel-adiar-por-mais-tempo-a-formacao-de-um-novo-governo-diz-sampaio-1714857
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Ionline  

- Cavaco ouve economistas contrários a governo de esquerda 

- Presidenciais. Candidatos pressionam Cavaco a dar posse a Costa. Até Marcelo 

- O dia em que o PS está ao lado da direita 

- Estudo. 40% dos pais portugueses acha que filhos viverão pior do que eles 

 

Expresso 

- Freitas do Amaral: “Presidente deve aceitar o Governo do PS” 

- Esquerda traz (outra vez) os temas fraturantes a debate 

- Marcelo e aproximação à esquerda. Importante é a sintonia sobre a Europa, “o resto são 
fait divers” 

 

Diário Económico 

- Cavaco pode optar por “governo de transição” para resolver impasse 

- Recuperar sobretaxa do IRS é cada vez mais improvável 

- FMI defende continuação da moderação salarial em países como Portugal 
 

Observador 

- Militares portugueses na aliança contra o Estado Islâmico: “Não é um bando de selvagens” 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/artigo/481198/cavaco-ouve-economistas-contrarios-a-governo-de-esquerda?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/481220/presidenciais-candidatos-pressionam-cavaco-a-dar-posse-a-costa-ate-marcelo-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/481222/o-dia-em-que-o-ps-esta-ao-lado-da-direita?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/481078/estudo-40-dos-pais-portugueses-acha-que-filhos-viverao-pior-do-que-eles-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-19-Freitas-do-Amaral-Presidente-deve-aceitar-o-Governo-do-PS
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-19-Esquerda-traz--outra-vez--os-temas-fraturantes-a-debate
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-18-Marcelo-e-aproximacao-a-esquerda.-Importante-e-a-sintonia-sobre-a-Europa-o-resto-sao-fait-divers
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-pode-optar-por-governo-de-transicao-para-resolver-impasse_235204.html
http://economico.sapo.pt/noticias/recuperar-sobretaxa-do-irs-e-cada-vez-mais-improvavel_235200.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-defende-continuacao-da-moderacao-salarial-em-paises-como-portugal_235174.html
http://observador.pt/2015/11/18/militar-portugueses-na-alianca-contra-o-estado-islamico-nao-e-um-bando-de-selvagens/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA – Dia 2 de Dezembro terá lugar o 2º Workshop subordinado ao tema 

“Educar para o Optimismo”! Inscreva-se já (vagas limitadas a 16 pessoas e 

inscrições aceites por ordem de entrada) para luisa.almeida@aofa.pt 

 

 

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA (cont.) 

 

- 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 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE DE UMA EMBARCAÇÃO DE PESCA ESPANHOLA 

Marinha – Cerimónia de Tomada de Posse do Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico  

Exército – Visita de Delegação do Exército Espanhol ao Regimento de Engenharia N.º 1 

Exército - JURAMENTO DE BANDEIRA DO 3º CURSO DE FORMAÇÃO GERAL COMUM DE  

PRAÇAS DO EXÉRCITO NO RAME  

Exército - ABERTO CONCURSO PARA O 1º CFO/CFS 2016 EM REGIME DE CONTRATO 

 

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 

19-11-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-de-tripulante-de-uma-embarcacao-de-pesca-espanhola.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Cerimonia-de-tomada-de-posse-do-Diretor-geral-do-Instituto-Hidrografico1118-4595.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADEDELEGA%C3%87%C3%83ODOEX%C3%89RCITOESPANHOLAOREGIMENTODEENGENHARIAN%C2%BA1.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/JURAMENTODEBANDEIRADO3%C2%BACURSODEFORMA%C3%87%C3%83OGERALCOMUMDEPRA%C3%87ASDOEX%C3%89RCITONORAME.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTOCONCURSOPARAO1%C2%BACFOCFS2016EMREGIMEDECONTRATO.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/1119/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



