
Noticias    

Diário de Noticias 

- António Costa arma PS para combater Passos e Portas no Parlamento 

- Educação : Portugal foi dos países que mais reduziu investimento 

- Presidenciais : Candidatos falam em exigências insólitas, excessivas e estranhas 

- "Calor atípico" e "desgaste físico" explicam internamento de 8 comandos 

- Paris : Serviço militar obrigatório em debate após corrida ao exército 

- Ferreira Fernandes - Um impertinente de todos os portugueses 

- Sérgio Figueiredo - Cavaco sem condições 

- Viriato Soromenho Marques - Lavar as mãos 

- Pedro Tadeu - Cavaco Silva terá entrado para o MRPP? 

- Bernardo Pires de Lima - Rebentou a bolha 

 

Correio da Manhã 

- António Costa indigitado primeiro-ministro 

- Ministério da Saúde encerra 11 Urgências 

 

Jornal de Noticias  

- António Costa foi indigitado primeiro-ministro 

- TAP vende terrenos junto ao aeroporto 

- Mariana Mortágua - Cavacabou-se 

- Miguel Guedes - No micropaís de Cavaco 

- Jorge Reis Novais - De absurdo em absurdo 

- Paula Ferreira - Duvido, logo existo 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/costa-arma-ps-para-combater-passos-e-portas-no-parlamento-4898925.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/portugal-foi-dos-paises-que-mais-reduziu-investimento-4899471.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/candidatos-falam-em-exigencias-insolitas-excessivas-e-estranhas--4898953.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/calor-atipico-e-desgaste-fisico-explicam-internamento-4899422.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/servico-militar-obrigatorio-em-debate-apos-corrida-ao-exercito-4898804.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/ferreira-fernandes/interior/um-impertinente-de-todos-os-portugueses-4898977.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/sergio-figueiredo/interior/cavaco-sem-condicoes-4898917.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/viriato-soromenho-marques/interior/lavar-as-maos-4898879.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-tadeu/interior/cavaco-silva-tera-entrado-para-o-mrpp-4898996.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/rebentou-a-bolha-4898905.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/antonio_costa_indigitado_primeiro_ministro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/saude_encerra_onze_urgencias.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4898951&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4898994&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4898986
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4898918
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4899014
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4898987
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Turquia abate caça russo na fronteira com a Síria 

- Portugal lidera aumento do peso das despesas das famílias no ensino superior 

- Pensão de invalidez: novas regras podem significar menos beneficiários 

- Schengen está morto? Viva Schengen! 

- Nova nota de 20 euros entra em circulação a partir de quarta-feira 

 

Ionline  

- Cavaco indica Costa primeiro-ministro 

 

Expresso 

- Costa indigitado primeiro-ministro, Cavaco não quis governo de gestão 

- Os nomes do Governo de António Costa 

- Como se financia o Estado Islâmico 

- Habilitações aumentam mas Portugal mantém-se na cauda da OCDE 

- Fisco obriga contribuintes a rever faturas do IRS já validadas 

- Dinheiro do Banco de Fomento não chega às empresas antes de abril 

 

Diário Económico 

- Leia aqui a nota em que Cavaco indica Costa para primeiro-ministro 

- Os próximos passos para o Governo de Costa 

- IRS: Deve ser Estado a rever facturas já validadas, defendem Oficiais de Contas 

- PS: Novo Governo deve tomar posse ainda esta semana 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/turquia-abate-aviao-militar-estrangeiro-na-fronteira-com-a-siria-1715385
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-lidera-aumento-do-peso-das-despesas-das-familias-no-ensino-superior-1715389
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pensao-de-invalidez-especial-todas-as-doencas-mas-menos-beneficiarios-1715353?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/schengen-esta-morto-viva-schengen-1715296?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/nota-de-20-euros-da-nova-serie-entra-em-circulacao-a-partir-de-quartafeira-1715305
http://www.ionline.pt/artigo/481956/cavaco-indica-costa-primeiro-ministro-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-24-Costa-indigitado-primeiro-ministro-Cavaco-nao-quis-governo-de-gestao
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-24-Os-nomes-do-Governo-de-Antonio-Costa
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-24-Como-se-financia-o-Estado-Islamico
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-24-Habilitacoes-aumentam-mas-Portugal-mantem-se-na-cauda-da-OCDE
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-24-Fisco-obriga-contribuintes-a-rever-faturas-do-IRS-ja-validadas
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-24-Dinheiro-do-Banco-de-Fomento-nao-chega-as-empresas-antes-de-abril
http://economico.sapo.pt/noticias/leia-aqui-a-nota-em-que-cavaco-indica-costa-para-primeiroministro_235682.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-proximos-passos-para-o-governo-de-costa_235677.html
http://economico.sapo.pt/noticias/irs-deve-ser-estado-a-rever-facturas-ja-validadas-defendem-oficiais-de-contas_235658.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-novo-governo-deve-tomar-posse-ainda-esta-semana_235685.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Adalberto Campos Fernandes vai ser o novo ministro da Saúde 

- Projeto do PCP que anula concessão de transportes debatido quarta-feira 

- Euribor renovam mínimos mais uma vez 

- Novo Banco pode receber mais uma ajuda do Fundo de Resolução 

 

Observador 

- 10 temas quentes para 4 meses de coabitação entre Costa e Cavaco 

- Costa mantém pesos-pesados na AR. Pedro Nuno Santos no Governo, a negociar à esquerda 

- Portugal, o país onde mais subiu o nº de alunos por professor 

- Vem aí a China. O Estado Islâmico deve temer? 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.pt/politica/492147/adalberto-campos-fernandes-vai-ser-o-novo-ministro-da-saude
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/492115/projeto-do-pcp-que-anula-concessao-de-transportes-debatido-quarta-feira
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/492037/euribor-renovam-minimos-mais-uma-vez
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/492014/novo-banco-pode-receber-mais-uma-ajuda-do-fundo-de-resolucao
http://observador.pt/2015/11/23/10-temas-quentes-coabitacao-costa-cavaco/
http://observador.pt/2015/11/24/costa-mantem-pesos-pesados-no-parlamento/
http://observador.pt/2015/11/24/portugal-foi-o-pais-que-mais-cortou-na-despesa-publica-com-educacao-entre-2010-e-2012/
http://observador.pt/2015/11/23/vem-ai-a-china-o-estado-islamico-deve-temer/
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 
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA (cont.) 

- AOFA - Pelouro de Apoio Social - NOVO PROTOCOLO 

Atenção RIO DE MOURO - O Berçário e Creche FRALDINHAS E FRALDOCAS acaba de integrar a 

Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA! 

Este acordo abrange não só os Sócios e Sócias da AOFA bem como os seus Familiares possuidores 

de Cartão AOFA! 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0266.pdf 

- AOFA - Pelouro de Apoio Social - NOVO PROTOCOLO 

Atenção RIO MAIOR - A URBILAZER, EXPLORAÇÕES TURÍSTICAS (Alojamento em Turismo de 

Habitação e Turismo Rural) acaba de aderir à Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA e 

oferece a todos os Sócios e Sócias, bem como a todos os Familiares beneficiários descontos de 

25% nas diversas estadias! 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0265.pdf 

- AOFA - Pelouro de Apoio Social - NOVO PROTOCOLO 

Atenção LISBOA - O GABINETE DE PSICOLOGIA (Serviços de Psicologia e Psiquiatria) acaba de 

aderir à Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA e oferece a todos os Sócios e Sócias, bem 

como a todos os Familiares beneficiários descontos de 50% em todas as consultas! 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0264.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 

 

 

 

 

 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0266.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0265.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0264.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
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 - EXERCÍCIO NATO "CYBER COALITION" 

Exército - EXERCÍCIO "CIBER PERSEU 2015" 

Exército - EXERCÍCIO "ZARCO 152" 

Força Aérea - Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo 2015/2016 

 

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/EXERC%C3%8DCIONATOCYBERCOALITION.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOCIBERPERSEU2015.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOZARCO152.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-966-sessao-solene-de-abertura-do-ano-letivo-2015-2016
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/1124/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



