
Noticias    

Diário de Noticias 

- OE deve entrar em vigor em março mas Bruxelas será tranquilizada antes 

- Costa remete para Cavaco mais informações sobre ministros 

- Um governo político que vai negociar tudo. À imagem de Costa 

- CIP diz que indefinição política levou empresários a retirar dinheiro de Portugal 

- Adriano Moreira - A reforma do Estado 

- Leonídio Paulo Ferreira - NATO ataca Rússia? Parece, mas não é 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco volta a chamar António Costa a Belém 

- Acaba prova para avaliar professores 
 

Jornal de Noticias  

- Reembolso de IRS só com revisão de faturas já validadas 

- Pedro Ivo Carvalho – Deixem-nos trabalhar 

 

Público  

- Carlos Fiolhais - O mito de Einstein 

- O segredo de Costa e César 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/oe-deve-entrar-em-vigor-em-marco-mas-bruxelas-sera-tranquilizada-antes-4900807.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/estes-sao-os-ministros-de-antonio-costa-4899893.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/um-governo-politico-que-vai-negociar-tudo-a-imagem-de-costa-4900711.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/cip-diz-que-indefinicao-politica-levou-empresarios-a-retirar-dinheiro-de-portugal-4901024.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/adriano-moreira/interior/a-reforma-do-estado-4900715.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/leonidio-paulo-ferreira/interior/nato-ataca-russia-parece-mas-nao-e-4900730.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/20151124_2334_governo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/acaba_prova_para_avaliar_professores.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4900697&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4900801
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/o-mito-de-einstein-1715456?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-segredo-de-costa-e-cesar-1715492
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Ionline  

- Os 17 de António Costa 

- Vasco Lourenço teve vergonha “como cidadão português” da actuação de Cavaco Silva 

 

Expresso 

- Receita fiscal subiu 5,3% até final de outubro 

- Sabia que o primeiro-ministro pode mandar abater um avião? 

- 25 de Novembro. O culminar inevitável de tensões e confrontos 

- Quem são, o que pensam e o que disseram os 17 (+1) que nos vão governar 

- Um Governo muito Sampaio da Nóvoa 

 

Diário Económico 

- Oficial: Fisco não prevê devolução da sobretaxa de IRS 

- Maioria dos britânicos quer sair da União Europeia 

 

Observador 

- Défice sobe mais de 1,6 mil milhões em outubro 

- Governo PS. Reações setor a setor 

- 100 nomeações para o Governo PSD/CDS no dia em que Costa foi chamado 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.ionline.pt/artigo/482000/os-17-de-antonio-costa?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/482103/vasco-lourenco-teve-vergonha-como-cidadao-portugu-s-da-actuacao-de-cavaco-silva?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-25-Receita-fiscal-subiu-53-ate-final-de-outubro
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-25-Sabia-que-o-primeiro-ministro-pode-mandar-abater-um-aviao-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-25-25-de-Novembro.-O-culminar-inevitavel-de-tensoes-e-confrontos
http://cdn.impresa.pt/0e5/4a3/7439142/
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-24-Um-Governo-muito-Sampaio-da-Novoa
http://economico.sapo.pt/noticias/oficial-fisco-nao-preve-devolucao-da-sobretaxa-de-irs_235791.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maioria-dos-britanicos-quer-sair-da-uniao-europeia_235787.html
http://observador.pt/2015/11/25/defice-sobe-mais-de-16-mil-milhoes-em-outubro/
http://observador.pt/2015/11/24/as-reacoes-aos-ministros-antonio-costa/
http://observador.pt/2015/11/24/100-nomeacoes-para-o-governo-psdcds-no-dia-em-que-costa-foi-chamado/
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 

 

 

25-11-2015 

 

 

mailto:luisa.almeida@aofa.pt
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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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 - ABERTURA SOLENE DO ANO LETIVO 2015/16 NA ESCOLA DE SARGENTOS DO 

EXÉRCITO 

 

 

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/ABERTURASOLENEDOANOLETIVO201516NAESCOLADESARGENTOSDOEX%C3%89RCITO.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.leme.pt/historia/efemerides/1125/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



