
Noticias    

Diário de Noticias 

- Militares à espera de mais "diálogo" com o novo ministro 

- Escalões do IRS só mudam em 2017. Sobretaxa desaparece 

- Cavaco provoca tensão na AR por causa da tomada de posse 

- Sobretaxa e TAP: armas de arremesso do PS e do BE 

- Este pode ser o ano em que os professores não saem à rua 

 

Correio da Manhã 

- Associações de Militares pedem diálogo 
 

Jornal de Noticias  

- OS ESCOLHIDOS DE ANTÓNIO COSTA 

- Os 41 secretários de Estado 

- Prova dos professores será "cremada" no parlamento 

- RAFAEL BARBOSA - O epitáfio 

- PEDRO BACELAR DE VASCONCELOS - O Governo da Esquerda 

 

Público  

- Assis afasta-se do movimento de oposição no PS que ele próprio criou 

- Ex-director do SEF acusado de favorecer ex-sócio de Miguel Macedo a mando deste 

- Da “contradição” à “conspiração” sobre o reembolso da sobretaxa de IRS 

- “O terrorismo nasce da pobreza”, disse Francisco aos quenianos 

- No último dia, ministro diminui taxas nos SAP e cria três redes hospitalares 
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Público (cont.)  

- JOSÉ MIGUEL PINTO DOS SANTOS – Resiliência 

- Garcia Pereira apresenta demissão do PCTP/MRPP 

- Volkswagen confirma que não haverá indemnização para clientes europeus 

 

Ionline  

- Governo PS entra hoje em funções com o próximo Orçamento na mira 

- Pais e professores concordam com o fim dos exames 

- Novo Banco. Venda tem de ser feita até Agosto de 2016 para não entrar em falência 

 

Expresso 

- António Costa, o homem que se recusa a acreditar nos impossíveis 

- Novo Governo. Os desafios que Costa vai enfrentar 

- Impostos. O que muda (e o que não muda) em 2016 

- Bolsa abre em alta em dia de novo Governo 

- Parlamento discute procriação medicamente assistida. “Isto não é política, são Direitos  

Humanos” 

- Como está Portugal a combater o Estado Islâmico? 

- Esquerda ainda procura entendimento definitivo sobre o fim da sobretaxa 
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Diário Económico 

- Juros de Portugal em mínimos de mais de um mês 

- As primeiras prioridades do Governo de Costa 

- Escalões do IRS mudam em 2017 

- Portugal gasta 95% do défice previsto até Outubro 

 

Noticias ao Minuto 

- Rui Moreira perdeu "dois excelentes colaboradores" para ministros 

- O regresso de Marcos Perestrello, homem próximo de Costa, à Defesa 

- Associações de Militares pedem diálogo ao novo ministro da Defesa 

- Portugueses treinam iraquianos para combater o ISIS 

- Euribor a seis meses vai aliviar portugueses nos próximos meses 

- Afinal, cofres não estão cheios. Falhanço no défice é quase inevitável 

- Redução da sobretaxa, da CES e dos cortes salariais. Hoje é o dia 

 

Observador 

- França pediu ajuda militar, mas é o próximo Governo que decide 

 

RTP.pt 

- Ramalho Eanes diz que "momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se" 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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 
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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 - LIBERTAÇÃO DE TARTARUGA VERDE AO LARGO DO ALGARVE 

Exército - CERIMÓNIAS DO JURAMENTO DE BANDEIRA DE UNIDADES DA BRIGADA DE  

REAÇÃO RÁPIDA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS  

FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS PRESENTE EM SEMINÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE  

COMANDOS 
 

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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