
Noticias    

Diário de Noticias 

- Bloco de Esquerda fecha e aprova acordo com o PS 

- Como estão as negociações com PS? "Continuamos a trabalhar" 

- Em dois dias suicidaram-se dois polícias. São já dez neste ano 

- Passos garante que fica como líder da oposição se o Governo cair 

- "Extemporâneo" aprovar medidas sem haver programa de governo 

- Governo disponível para debater alterações às medidas no parlamento 

- Drones no Mediterrâneo contra a ameaça jihadista 

- Viriato Soromenho Marques - Verdade inconveniente 

- A terra tremeu hoje às 11.06. Soube o que fazer? 

- Aguiar-Branco mantém prazo para promover enfermeiros a oficiais 

 

Correio da Manhã 

- Passos Coelho diz que não deserta 

- Salários e pensões sobem em 2016 
 

Jornal de Noticias 

- Taxa Euribor a seis meses cai para valores negativos 

- David Pontes - O nó Górdio 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/bloco-de-esquerda-fecha-e-aprova-acordo-com-o-ps-4872417.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/como-estao-as-negociacoes-com-ps-continuamos-a-trabalhar-4872862.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/em-dois-dias-suicidaramse-dois-policias-sao-ja-dez-neste-anocias-este-ano-ja-superam-a-media-nacional-4871991.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/passos-garante-que-fica-como-lider-da-oposicao-se-o-governo-cair-4872807.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/extemporaneo-aprovar-medidas-sem-haver-programa-de-governo-4872761.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-disponivel-para-debater-alteracoes-as-medidas-no-parlamento-4872264.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/drones-no-mediterraneo-contra-a-ameaca-jihadista-4872026.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/viriato-soromenho-marques/interior/verdade-inconveniente-4872336.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/se-a-terra-tremer-amanha-as-1106-sabe-o-que-fazer-4872068.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/aguiarbranco-mantem-prazo-para-promover-enfermeiros-ao-oficialato-4871739.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_coelho_diz_que_nao_deserta.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/mais_dinheiro_para_todos.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4872737
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4872382
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Medidas acertadas com o PCP, acordo político à espera do fim-de-semana 

- Governo espera PS como “parceiro” ao “longo da legislatura” 

- Negócio de 46 milhões para operar helicópteros do Estado sob investigação 

- O espaço para as vítimas de violência doméstica que “infelizmente” se revelou um sucesso 

 

Ionline  

- Passos Coelho. "Ganhei as eleições" 

- Aliança à esquerda. Há socialistas que querem ver PCP e BE no governo 

 

Expresso 

- Passos deixa cair plafonamento como “sinal de boa vontade” 

- Cadilhar, entaveirar, e outras formas de triturar políticos, de dar um estalo em Cavaco e de 
Portas ser o contrário do que é hoje 

- Afinal, Pablo Neruda pode mesmo ter morrido às mãos de Pinochet 

- Portugal reforça participação na Força de Reação Rápida na NATO em 2016 

- Conferência sobre o clima. França suspende Schengen durante um mês 

- Contrato de venda da TAP só deverá ser assinado depois de terça-feira 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/medidas-acertadas-com-o-pcp-acordo-politico-a-espera-do-fimdesemana-1713479
http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-espera-ps-como-parceiro-ao-longo-da-legislatura-1713446
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http://www.publico.pt/local/noticia/espaco-julia-um-apoio-as-vitimas-de-violencia-domestica-que-infelizmente-se-revelou-util-1713476?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/478928/passos-coelho-ganhei-as-eleicoes?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/478910/alianca-a-esquerda-ha-socialistas-que-querem-ver-pcp-e-be-no-governo?seccao=Portugal_i#close
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-06-Passos-deixa-cair-plafonamento-como-sinal-de-boa-vontade
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-06-Cadilhar-entaveirar-e-outras-formas-de-triturar-politicos-de-dar-um-estalo-em-Cavaco-e-de-Portas-ser-o-contrario-do-que-e-hoje
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-06-Afinal-Pablo-Neruda-pode-mesmo-ter-morrido-as-maos-de-Pinochet
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-06-Portugal-reforca-participacao-na-Forca-de-Reacao-Rapida-na-NATO-em-2016
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-06-Conferencia-sobre-o-clima.-Franca-suspende-Schengen-durante-um-mes
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-05-Contrato-de-venda-da-TAP-so-devera-ser-assinado-depois-de-terca-feira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- João Soares é a aposta de Costa para o Ministério da Defesa 

- Coligação entregou programa de Governo 

- Taxa mais usada no crédito à habitação entrou em terreno negativo 

- Combustíveis voltam a ficar mais caros na próxima semana 

- Marisa Matias: Cavaco Silva "foi o Presidente de uma facção, que esteve mais ao serviço de 
um partido do que do País" 

- Migrantes com “impacto positivo” na economia europeia 

- Presidenciais: Edgar Silva diz que se chegar a Belém será PR “sempre do lado do povo” 

 

Noticias ao Minuto 

- Passos, Portas percorrem 18 distritos na quarta e quinta-feira 

- Espanha aprova novas regras para evitar colapso de bancos 

- A parada aumentou: Costa quer Catarina no Governo 

- Dívida de Portugal cai a dois, cinco e dez anos 

- Deixar de fumar através do telefone? É o novo serviço da Saúde 24 

- Defesa admite usar drones na fiscalização costeira 
 

Observador 

- Já há programa do Governo de Passos e Portas. Veja aqui 

- Produção industrial alemã cai inesperadamente em setembro 

- Foi descoberta a Acra. A fortaleza grega que vigiava Jerusalém 
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http://economico.sapo.pt/noticias/joao-soares-e-a-aposta-de-costa-para-o-ministerio-da-defesa_233891.html
http://economico.sapo.pt/noticias/coligacao-entregou-programa-de-governo_233958.html
http://economico.sapo.pt/noticias/taxa-mais-usada-no-credito-a-habitacao-entrou-em-terreno-negativo_233943.html
http://economico.sapo.pt/noticias/combustiveis-voltam-a-ficar-mais-caros-na-proxima-semana_233915.html
http://economico.sapo.pt/noticias/marisa-matias-cavaco-silva-foi-o-presidente-de-uma-faccao-que-esteve-mais-ao-servico-de-um-partido-do-que-do-pais_233893.html
http://economico.sapo.pt/noticias/migrantes-com-impacto-positivo-na-economia-europeia_233870.html
http://economico.sapo.pt/noticias/presidenciais-edgar-silva-diz-que-se-chegar-a-belem-sera-pr-sempre-do-lado-do-povo_233895.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/481607/passos-portas-percorrem-18-distritos-na-quarta-e-quinta-feira
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/481599/espanha-aprova-novas-regras-para-evitar-colapso-de-bancos
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/481427/a-parada-aumentou-costa-quer-catarina-no-governo
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/481441/divida-de-portugal-cai-a-dois-cinco-e-dez-anos
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/481412/deixar-de-fumar-atraves-do-telefone-e-o-novo-servico-da-saude-24
http://economico.sapo.pt/noticias/defesa-admite-usar-drones-na-fiscalizacao-costeira_233852.html
http://observador.pt/2015/11/06/veja-programa-do-governo-passos-portas/
http://observador.pt/2015/11/06/producao-industrial-alema-cai-inesperadamente-em-setembro/
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- 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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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 – A artilharia Antiaérea Portuguesa no Exercicio Trident Juncture 2015 

Exército - Trident Juncture – Treino de Procediemntos de Descontaminação da Artilharia de  

Campanha  

Exército – Visita da Nova Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional ao Exército 

Força Aérea - Terminou o exercício NATO Trident Juncture 2015 

Força Aérea - FRONTEX: Força Aérea termina TRITON e começa POSEIDON 

 

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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