
 

 

 

Programa do Seminário: 

http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Programa.pdf 

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Noticias    

Diário de Noticias 

- Costa na Europa promete orçamento antes de março 

- Stock da Cunha entrega hoje ao BCE plano de capitalização do Novo Banco 

- Sampaio da Nóvoa promete ser aliado do novo governo 

- Henrique Neto dissolveria AR se houvesse instabilidade 

- Economistas esperam crescimento do PIB abaixo da meta do anterior governo 

- Wolfgang Munchau - Europa - um continente sobrecarregado de crises 

- Viriato Soromenho Marques - A dívida e o défice 

 

Correio da Manhã 

- Armando Esteves Pereira - Assalto no IMI 

- José Rodrigues - Clima de guerra fria 

- André Ventura - A sobretaxa que nos enganou 
 

Jornal de Noticias  

- Inês Cardoso - Sem pressa 

- José Manuel Diogo - Este país não é para refugiados 

- Afonso Camões - Por nós e Santa Bárbara! 

 

Público  

- A estratégia de um governo que quer ir além da política de rendimentos 

- INE confirma estagnação do PIB no terceiro trimestre 

 

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/costa-na-europa-promete-orcamento-antes-de-marco-4908432.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/stock-da-cunha-entrega-hoje-ao-bce-plano-de-capitalizacao-do-novo-banco-4908400.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/sampaio-da-novoa-promete-ser-aliado-do-novo-governo-4908072.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/henrique-neto-dissolveria-ar-se-houvesse-instabilidade-ou-ma-governacao-4907753.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/economistas-esperam-crescimento-do-pib-abaixo-do-estimado-pelo-anterior-governo-4907430.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-munchau/interior/a-europa-e-os-outros-4897183.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/viriato-soromenho-marques/interior/a-divida-e-o-defice-4908131.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/assalto__no_imi.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/clima_de_guerra_fria.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/andre_ventura/detalhe/a_sobretaxa_que_nos_enganou.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4908094
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4907927
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4907207
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-estrategia-de-um-governo-que-quer-ir-alem-da-politica-de-rendimentos-1715961?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/ine-confirma-estagnacao-do-pib-no-terceiro-trimestre-1716000
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público (cont.)  

- De 21 países da OCDE, portugueses são os que vão mais às urgências 

- PP, PSOE e Cidadãos empatados nas sondagens a três semanas das eleições 

 

Ionline  

- Mesmo com reposição salarial e corte da sobretaxa a função pública perde 10% em relação 
a 2010 

- Governo não despede funcionários públicos na “requalificação” 

- Marcelo. Há muitos anos a fazer “tiro ao Cavaco” 

- Cimeira do cima começa hoje 

 

Expresso 

- Marinha proíbe tatuagens 

- Costa não pode discursar em Paris. Governo de Passos não inscreveu Portugal 

- Estados do euro financiam-se a juros abaixo de 0% 

- CGTP pede ao PS para ter “a coragem de resistir aos lobbies e pressões” 

 

Diário Económico 

- Militares processam ministérios das Finanças e Defesa 

- INE confirma abrandamento da economia. Investimento perde gás 

- Sobretaxa desce para todos no próximo ano 

- Método de cálculo da Euribor muda em 2016 e trará mais volatilidade à taxa 

 

 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/em-21-paises-da-ocde-portugal-e-o-que-tem-mais-admissoes-nas-urgencias-1715951
http://www.publico.pt/mundo/noticia/pp-psoe-e-ciudadanos-empatados-nas-sondagens-a-tres-semanas-das-eleicoes-1715966?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/482632/mesmo-com-reposicao-salarial-e-corte-da-sobretaxa-a-funcao-p-blica-perde-10-em-relacao-a-2010?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/482775/governo-nao-despede-funcionarios-p-blicos-na-requalificacao-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/482675/marcelo-ha-muitos-anos-a-fazer-tiro-ao-cavaco-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/482761/cimeira-do-cima-comeca-hoje?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-29-Marinha-proibe-tatuagens
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-30-Costa-nao-pode-discursar-em-Paris.-Governo-de-Passos-nao-inscreveu-Portugal
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-29-Estados-do-euro-financiam-se-a-juros-abaixo-de-0
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-28-CGTP-pede-ao-PS-para-ter-a-coragem-de-resistir-aos-lobbies-e-pressoes
http://economico.sapo.pt/noticias/militares-processam-ministerios-das-financas-e-defesa_236147.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ine-confirma-abrandamento-da-economia-investimento-perde-gas_236198.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sobretaxa-desce-para-todos-no-proximo-ano_236173.html
http://economico.sapo.pt/noticias/metodo-de-calculo-da-euribor-muda-em-2016-e-trara-mais-volatilidade-a-taxa_236170.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Eis o plano para a 'revolução' no IRS. Prepare-se para o que vem aí 

- Cortes no Novo Banco chegam já em dezembro 

- PCP apresenta resolução para "imediata abolição" das portagens na A23 

- Estas são as prioridades do Governo de Costa 

- Seringa que não pica é portuguesa 

 

Observador 

- Após condenação em Tribunal, Passos em gestão promoveu 29 militares lesados com o 25  

de abril 

- Olisipo. O vídeo que mostra como era Lisboa no tempo dos romanos 

- EUA reavaliam Base das Lajes. Açores congratulam-se 

- PS vai pedir a Costa abertura de Monte Real à aviação civil 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Capitão-de-Fragata José Manuel Neto Simões - "REVALORIZAÇÃO ESTRATÉGICA DE  

PORTUGAL" 

 

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/495575/eis-o-plano-para-a-revolucao-no-irs-prepare-se-para-o-que-vem-ai
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/495651/cortes-no-novo-banco-chegam-ja-em-dezembro
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/495616/pcp-apresenta-resolucao-para-imediata-abolicao-das-portagens-na-a23
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/495569/estas-sao-as-prioridades-do-governo-de-costa
http://www.noticiasaominuto.pt/tech/495551/seringa-que-nao-pica-e-portuguesa
http://observador.pt/2015/11/30/passos-em-gestao-promoveu-29-militares-lesados-com-o-25-de-abril/
http://observador.pt/2015/11/30/olisipo-video-mostra-era-lisboa-no-tempo-dos-romanos/
http://observador.pt/2015/11/29/eua-reavaliam-base-das-lajes-acores-congratulam-se/
http://observador.pt/2015/11/30/ps-vai-pedir-a-costa-abertura-de-monte-real-a-aviacao-civil/
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=3243
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

 

- AOFA - Relatório de Resultados do Inquérito sobre a RNP 

http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.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/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 
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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 - OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À EMBARCAÇÃO DE RECREIO SPOT II 

Exército - ABERTURA SOLENE DO ANO LETIVO 2015/2016 DA ACADEMIA MILITAR 

Exército - SEMINÁRIO DEDICADO AO 25 DE NOVEMBRO DE 1975 

Exército - INTERCÂMBIO ENTRE UNIDADES DE ENGENHARIA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MINISTRO DA DEFESA NACIONAL RECEBIDO  

PELAS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS 
 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-de-assistencia-a-embarcacao-de-recreio-SPOT-II.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTURASOLENEDOANOLETIVO20152016DAACADEMIAMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/SEMIN%C3%81RIODEDICADOAO25DENOVEMBRODE1975.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/INTERC%C3%82MBIOENTREUNIDADESDEENGENHARIA.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/913
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/1130/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



