
Noticias    

Diário de Noticias 

- António Costa ignora ameaças de Cavaco Silva 

- Novo Governo: 10 mudanças fiscais que aí vêm 

- Costa diz ao que vem: crescimento, emprego e igualdade 

- Nuno Saraiva - A azia presidencial 

- Ferreira Fernandes - Ontem, Cavaco tomou posse da sua ida embora 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco tem dúvidas e ameaça Governo 

- Famílias ganham mil milhões 
- Passos Coelho: "Encaro isto com muita naturalidade" 

- Prestação da casa vai baixar 
 

Jornal de Noticias  

- Socialistas espanhóis admitem formar governo à imagem de Portugal 

- David Pontes – Hiperventilar 

- José Manuel Silva - Ética. Do racionamento ao desperdício 

 

Público  

- Parlamento anula esta sexta-feira subconcessões de transportes públicos 

- Banco de Portugal paga 30 mil euros por mês a Sérgio Monteiro para vender Novo Banco 

- Moscovo retalia com sanções económicas e suspende canais militares com a Turquia 

 

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/antonio-costa-ignora-ameacas-de-cavaco-silva-4904554.html
http://www.dinheirovivo.pt/economia/novo-governo-10-mudancas-fiscais-que-ai-vem/
http://www.dn.pt/portugal/interior/costa-diz-ao-que-vem-crescimento-emprego-e-igualdade-4904578.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/nuno-saraiva/interior/a-azia-presidencial-4904560.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/ferreira-fernandes/interior/ontem-cavaco-tomou-posse-da-sua-ida-embora-4904541.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cavaco_tem_duvidas_e_ameaca_governo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/familias_ganham_mil_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/encaro_isto_com_muita_naturalidade_afirma_passos_no_regresso_ao_parlamento.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/20151127_0224_juros_negativos_baixam_prestacao.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4905045&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4904549
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4904402
http://www.publico.pt/economia/noticia/subconcessoe-de-transportes-publicos-anulados-hoje-no-parlamento-1715701
http://www.publico.pt/economia/noticia/banco-de-portugal-paga-30-mil-euros-por-mes-a-sergio-monteiro-para-vender-novo-banco-1715700
http://www.publico.pt/mundo/noticia/moscovo-retalia-com-sancoes-economicas-e-suspende-canais-militares-com-a-turquia-1715690
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Ionline  

- Cavaco ameaça Costa com demissão 

- António Costa sublinha que governo responde perante o parlamento 

 

Expresso 

- Na íntegra: o discurso de Cavaco Silva na tomada de posse de Costa 

- Na íntegra: o discurso de António Costa na tomada de posse 

- Juros da dívida fecham abaixo de nível pré-eleitoral 

- Bolsas europeias abrem no vermelho. Juros da dívida continuam em queda 

 

Diário Económico 

- Bruxelas tem dúvidas sobre capacidade do Banif devolver ajuda do Estado 

- Costa dá ordem: para Belém só seguem diplomas inevitáveis 

- Programa de Governo já foi aprovado. Segue agora para o Parlamento 

- Juros da dívida em mínimos de seis meses 

- Salários estão mais baixos, mas Portugal não está mais produtivo 
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http://www.ionline.pt/artigo/482495/cavaco-ameaca-costa-com-demissao?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/482420/antonio-costa-sublinha-que-governo-responde-perante-o-parlamento?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-26-Na-integra-o-discurso-de-Cavaco-Silva-na-tomada-de-posse-de-Costa
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-26-Na-integra-o-discurso-de-Antonio-Costa-na-tomada-de-posse
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-26-Juros-da-divida-fecham-abaixo-de-nivel-pre-eleitoral
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-27-Bolsas-europeias-abrem-no-vermelho.-Juros-da-divida-continuam-em-queda
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-tem-duvidas-sobre-capacidade-do-banif-devolver-ajuda-do-estado_236058.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-da-ordem-para-belem-so-seguem-diplomas-inevitaveis_236006.html
http://economico.sapo.pt/noticias/programa-de-governo-ja-foi-aprovado-segue-agora-para-o-parlamento_236065.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juros-da-divida-em-minimos-de-seis-meses_236020.html
http://economico.sapo.pt/noticias/salarios-estao-mais-baixos-mas-portugal-nao-esta-mais-produtivo_235994.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Vistos Gold, o negócio de sonho dos chineses que acabou em prejuízos 

- Programa do Executivo entregue às 15h00 e discutido quarta e quinta 

- Parlamento aprova fim dos exames do 4.º ano 

- Euribor a 9 meses abaixo de zero pela primeira vez 

- Dívida portuguesa a cinco 5 e 10 anos volta à primavera 

- Martifer reduz prejuízo até setembro em 80% para 16 milhões de euros 

 

Observador 

- Banco de Portugal paga 250 mil euros a Sérgio Monteiro para vender Novo Banco 

- Portugal ofereceu-se a receber quase cinco mil. Mas só quiseram vir 50 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.pt/pais/494211/vistos-gold-o-negocio-de-sonho-dos-chineses-que-acabou-em-prejuizos
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/494399/programa-do-executivo-entregue-as-15h00-e-discutido-quarta-e-quinta
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/494387/parlamento-aprova-fim-dos-exames-do-4-ano
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/494305/euribor-a-9-meses-abaixo-de-zero-pela-primeira-vez
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/494254/divida-portuguesa-a-cinco-5-e-10-anos-volta-a-primavera
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/494056/martifer-reduz-prejuizo-ate-setembro-em-80-para-16-milhoes-de-euros
http://observador.pt/2015/11/27/banco-de-portugal-paga-250-mil-euros-a-sergio-monteiro-para-vender-novo-banco/
http://observador.pt/2015/11/27/portugal-ofereceu-receber-4-mil-so-quiseram-vir-50/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

 

- AOFA - Pelouro de Apoio Social - NOVO PROTOCOLO 

Atenção AVEIRO, CACÉM, CARCAVELOS, CASCAIS, COIMBRA, ÉVORA, FARO, LEIRIA, 

LISBOA (Marquês, Avenida de Roma e Centro Comercial IMAVIZ), MAFRA, 

MATOSINHOS, ODIVELAS, PORTIMÃO, PORTO, SALVATERRA DE MAGOS, SANTARÉM e 

TOMAR – A Rede de Clínicas PEDRO CHOY 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 

Cônjuges e Filhos Menores detentores de Cartão AOFA!  

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0267.pdf 

 

 

- AOFA - Pelouro de Apoio Social - NOVO PROTOCOLO 

Atenção MONTIJO e áreas limítrofes – A DRAGONFLY (Terapias Alternativas e 

Complementares) 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 entre 15% e 

25% em todas as terapias! 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0268.pdf 
 

 

 

 

 

 Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA (cont.) 

 

- AOFA - Pelouro de Apoio Social - NOVO PROTOCOLO 

Atenção Concelhos de SINTRA, AMADORA e OEIRAS - O PROFESSOR PEDRO RODRIGUES 

(Guitarra Clássica e Guitarra Acústica) 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 entre 29,5% e 38,5% em todas as aulas! 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0269.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/vi

ewform?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 
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http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0269.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
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 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES EM MISSÃO NO 

KOSOVO PARTICIPAM NO EXERCÍCIO SILVER SABER 

 

 

 

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.emgfa.pt/pt/noticias/912
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/1127/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



