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Noticias    

Diário de Noticias 

- Ministério Público vai ter controlo direto de contas suspeitas nos bancos 

- Centeno apresenta segunda-feira ao Eurogrupo planos do Governo 

- Ferreira Fernandes - Um editorial que é uma rajada no pé 

- Viriato Soromenho Marques - Nó górdio europeu 

- Portugal 2020, um dos grandes desafios do novo governo 

- Wolfgang Münchau - A Europa vai tropeçar antes de conseguir ficar de pé 

 

Correio da Manhã 

- Sobe pressão ao PS nas portagens 

- José Rodrigues - Sem tempo para falhar 

- André Ventura - A Justiça sob escrutínio 

 

Jornal de Noticias  

- "Resultado histórico" da extrema-direita em França 

- Pactos vão definir novo governo em Espanha 

- Inês Cardoso - Memória curta 

- Afonso Camões - O caminho das pedras 

- Domingos de Andrade - Almofada, vírgula 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/ministerio-publico-vai-ter-controlo-direto-de-contas-suspeitas-nos-bancos-4918097.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/centeno-apresenta-segundafeira-ao-eurogrupo-planos-do-governo-4918057.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/ferreira-fernandes/interior/um-editorial-que-e-uma-rajada-no-pe--4918552.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/viriato-soromenho-marques/interior/no-gordio-europeu-4918474.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/portugal-2020-um-dos-grandes-desafios-do-novo-governo-4918457.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-munchau/interior/a-europa-vai-tropecar-antes-de-conseguir-ficar-de-pe-4918459.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/sobe_pressao_ao_ps_nas_portagens.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/sem_tempo_para_falhar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/andre_ventura/detalhe/a_justica_sob_escrutinio.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4918328&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4918193
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4918542
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4917592
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4916540
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- "Não temos condições financeiras para eliminar integralmente a sobretaxa" 

- Governo já mandou travar subconcessões dos transportes 

- Estratégia do PS para a TAP obriga novos donos a descer posição para 44% 

- Líder socialista espanhol admite coligação com todos menos o PP 

- Já há acordo preliminar na cimeira do clima de Paris 

 

Ionline  

- Governo e sindicato fazem último esforço para evitar greve do metro 
 

Expresso 

- Vitória de Marine le Pen nas regionais. França acorda em choque 

- Juros da dívida a descer na zona euro. Juros das OT abaixo de 2,5% 

- Magna Carta chega a Lisboa para comemorar 800 anos de vida 

- Jerónimo de Sousa: PCP não fará “favores a ninguém“ 

- Barrigada de debates: 21 frente a frente nas televisões em 9 dias 

 

Diário Económico 

- Análise BPI: Reunião do BCE desilude investidores 

- Preços dos combustíveis regressam às descidas 

- Desistência de Marisa Matias na primeira volta fora de questão 

- Polícia Marítima resgata família de refugiados no mar Egeu 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/infelizmente-nao-temos-condicoes-financeiras-para-eliminar-integralmente-a-sobretaxa-1716645
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-ja-mandou-travar-subconcessoes-dos-transportes-1716588
http://www.publico.pt/economia/noticia/estrategia-do-ps-para-a-tap-obriga-novos-donos-a-descer-posicao-para-44-1716545?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/lider-socialista-espanhol-admite-coligacao-com-todos-menos-o-pp-1716586
http://www.publico.pt/ecosfera/noticia/ja-ha-acordo-preliminar-na-cimeira-do-clima-de-paris-1716579
http://www.ionline.pt/artigo/489958/governo-e-sindicato-fazem-ltimo-esforco-para-evitar-greve-do-metro-?seccao=Portugal_i#close
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-12-07-Vitoria-de-Marine-le-Pen-nas-regionais.-Franca-acorda-em-choque
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-07-Juros-da-divida-a-descer-na-zona-euro.-Juros-das-OT-abaixo-de-25
http://expresso.sapo.pt/cultura/2015-12-07-Magna-Carta-chega-a-Lisboa-para-comemorar-800-anos-de-vida
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-06-Jeronimo-de-Sousa-PCP-nao-fara-favores-a-ninguem
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-05-Barrigada-de-debates-21-frente-a-frente-nas-televisoes-em-9-dias
http://economico.sapo.pt/noticias/analise-bpi-reuniao-do-bce-desilude-investidores_236768.html
http://economico.sapo.pt/noticias/precos-dos-combustiveis-regressam-as-descidas_236812.html
http://economico.sapo.pt/noticias/desistencia-de-marisa-matias-na-primeira-volta-fora-de-questao_236805.html
http://economico.sapo.pt/noticias/policia-maritima-resgata-familia-de-refugiados-no-mar-egeu_236756.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Bloco quer conselheiro de Estado eleito pelo Parlamento 

- Portugal deve ter "ambição de presença" no mundo 

- Governo compromete-se com défice abaixo de 3% ao longo da legislatura 

- Mais de 4.600 pessoas resgatadas ao largo da costa Líbia em três dias 

- Portugal quer ajudar na luta contra o ISIS, mas falta dinheiro 

 

Observador 

- Portugueses saem de Angola: a salvação já não é aqui 

- Novos ministérios de Costa não vão ter serviços próprios 

- Quem é o patologista mais influente do mundo? O português Sobrinho Simões 

- O pai do psicadelismo morreu há 100 anos 

 

Sapo.pt 

- Programa 'Mar Seguro' alerta pescadores para segurança a bordo das embarcações 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão de Mar-e-Guerra António de Almeida Moura – “Do Golpe de Estado ao 
Estado de Golpe” 

- Formalizada a Associação dos Amigos da Artilharia de Costa Portuguesa 

Programa - http://www.aofa.pt/rimp/Artilharia_de_Costa_Programa.pdf 

Estatutos - http://www.aofa.pt/rimp/Artilharia_de_Costa_Estatutos.pdf 

Órgãos Sociais - http://www.aofa.pt/rimp/Artilharia_de_Costa_Orgaos.pdf 

Comunicado - http://www.aofa.pt/rimp/Artilharia_de_Costa_Comunicado.pdf 
 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.aofa.pt%2Frimp%2FArtilharia_de_Costa_Programa.pdf&h=EAQEJB5b8AQHa8FPEdgNOsmq6A-JdgF2QTWKM7yBlhx4gPw&enc=AZMrJT-sTON0i-cGQCyqmxzyy6JolkghaaHF1nVUZ8ywT5ikma83dnTnrHv3RDbyhPHLubs5oH7ua2ZxUSoA9s_gPtkVukbrS08F7IVSSb2A0i-YsUz2bcovvozSYIXtQfr3s2IzKwM4_Bf97KfncAC3ZGtNrDwgcud0MoX_-LopE6PCeMTqW0siGbz_Ah50CwOn1RjlIyJNzE_tprV3Zdkz&s=1
http://www.aofa.pt/rimp/Artilharia_de_Costa_Estatutos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Artilharia_de_Costa_Orgaos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Artilharia_de_Costa_Comunicado.pdf
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/499520/bloco-quer-conselheiro-de-estado-eleito-pelo-parlamento
Portugal deve ter "ambi��o de presen�a" no mundo
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/499253/governo-compromete-se-com-defice-abaixo-de-3-ao-longo-da-legislatura
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/499180/mais-de-4600-pessoas-resgatadas-ao-largo-da-costa-libia-em-tres-dias
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/499139/portugal-quer-ajudar-na-luta-contra-o-isis-mas-falta-dinheiro
http://observador.pt/especiais/portugueses-saem-angola-paraiso-ja-nao/
http://observador.pt/2015/12/07/novos-ministerios-costa-nao-vao-ter-servicos-autonomos/
http://observador.pt/2015/12/06/patologista-influente-do-mundo-portugues-sobrinho-simoes/
http://observador.pt/especiais/o-pai-do-psicadelismo-morreu-ha-100-anos/
http://www.sapo.pt/noticias/programa-mar-seguro-alerta-pescadores-para_566274ec56e41e3930442506
http://www.aofa.pt/artigos/Almeida_Moura_Do_Golpe_de_Estado_ao_Estado_de_Golpe.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA leva a efeito, em parceria com a BESTKIDS, a 1ª Edição do Curso de 

Informática para Adultos. O curso decorrerá na Sede da AOFA, em Oeiras, entre as 

10h30 e as 12h30 (Ver calendário). Inscrições através de mensagem para 

luisa.almeida@aofa.pt ou pelo telefone 912 500 813 
 

Cartaz – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Cartaz.pdf 

Programa – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Programa.pdf 

Calendário – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Calendario.pdf 

 

- 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 

 

 

 Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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EVENTOS (NOVO) 

- 10 de Dezembro de 2015 – 18h – Museu de Marinha (Pavilhão das Galeotas) – 

Apresentação do Livro “Cidadão e Marinheiro – Homenagem ao Contra-Almirante 

Vítor Crespo” 

Convite – http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Homenagem_Vitor_Crespo_Convite.jpg 

Testemunhos – http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Homenagem_Vitor_Crespo_2.jpg 

- 10 de Dezembro de 2015 – 18h -  Associação 25 de Abril - Inauguração da 

Exposição de Pintura dos Camaradas Carlos Ricardo e Sérgio de Lisboa ( a 

exposição estará patente de 10 a 31 de Dezembro, de 2ª a 6ª, das 13h às 19h ) 

http://www.aofa.pt/eventos/Exposicao_Pintura_Carlos_Ricardo_e_Sergio_de_Lisboa.jpg 

- 16 de Dezembro de 2015 – 18h – Museu de Marinha (Pavilhão das Galeotas) – 

Apresentação do Livro “Marinha de Guerra Portuguesa: Do Fim da II Guerra 

Mundial ao 25 de Abril de 1974” 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Marinha_de_Guerra_Portuguesa.jpg 

- 17 de Dezembro de 2015 – 15h30 – Liga dos Combatentes (Rua João Pereira da 

Rosa, nº 18, Bairro Alto, Lisboa – Apresentação do Livro “Força Restante” do 

TGEN Chito Rodrigues 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Forca_Restante.jpg 

 
 
 
 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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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 - CONCERTO DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO "BANDA MILITAR DOS AÇORES: UMA  

REFERÊNCIA CULTURAL"  

Exército - APOIO DO EXÉRCITO AO MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DO COMANDO DO PESSOAL 2015 

Força Aérea - Juramento de Bandeira da Instrução Básica 
 

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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