
 

 

Programa do Seminário: 

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

Diário de Noticias 

- Bloco quer Louçã ou Semedo no Conselho de Estado 

- Petróleo barato está para durar. E há muita gente a sofrer com isso 

- Um terço dos trabalhadores vão passar a ganhar o salário mínimo 

- Governo já começou a negociar reversão da privatização 

- Medicamento que deu nobel da Medicina é feito por empresa portuguesa 

- Sampaio da Nóvoa ignora Marcelo e valoriza debate sobre desigualdade 

- Um trambolhão. Portugal caiu dez lugares na luta contra alterações climáticas 

- Adriano Moreira - A estratégia do saber 

- Bernardo Pires de Lima - O anjo negro 

- Medidas antiterrorismo são inconstitucionais em Portugal 

 

Correio da Manhã 

- Eleitores do PS e do Bloco preferem Marcelo 

- Baptista-Bastos - Labirinto das razões 

- Fernando Medina - Agir enquanto é tempo 

 

Jornal de Noticias  

- Mais de 100 suspeitas de corrupção apresentadas num ano 

- Pedro Ivo Carvalho - O assalto 

- Mariana Mortágua - O predador 

- Paula Ferreira - O medo do outro 
 

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/destaque-bloco-quer-louca-ou-semedo-no-conselho-de-estado-4921078.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/petroleo-barato-esta-para-durar-e-ha-muita-gente-a-sofrer-com-isso-4921126.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/um-terco-dos-trabalhadores-vao-passar-a-ganhar-o-salario-minimo-4921073.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/governo-ja-comecou-a-negociar-reversao-da-privatizacao-4921508.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/medicamento-que-deu-nobel-da-medicina-e-feito-em-portugal-4921359.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/sampaio-da-novoa-ignora-marcelo-e-valoriza-debate-sobre-desigualdade-4921035.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/um-trambolhao-portugal-caiu-dez-lugares-na-luta-contra-alteracoes-climaticas-4920478.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/adriano-moreira/interior/a-estrategia-do-saber-4920952.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/o-anjo-negro-4920126.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/medidas-antiterrorismo-sao-inconstitucionais-em-portugal-4919961.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/marcelo_ganha_no_ps_e_no_bloco.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/labirinto_das_razoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/fernando_medina/detalhe/agir_enquanto_e_tempo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4921293&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4921056
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4920084
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4920085


Público  

- Pacheco Pereira desafiado a sair do PSD "pelo próprio pé" 

- Campo das Cebolas e Cais do Sodré vão abrir-se ao rio e aos lisboetas em 2017 

- Rui Tavares - O mito do inevitável declínio 

- Edgar Silva acusa Marcelo de propaganda primária para "demonstrar o que não é" 

- Preço do petróleo cai para o valor mais baixo em sete anos 

 

Ionline  

- PS já avisou PSD que não aceita maioria de direita no Conselho de Estado 

- Maria de Belém. "Não serei uma Presidente Intrometida 

- Bruxelas aprova Orçamento do Estado antes mesmo de ser votado no parlamento português 

- Salário minimo. Mais de meio milhão de trabalhadores vão ser abrangidos pelo aumento 

- Taxas moderadoras. Portugueses vão pagar menos para ir às urgências 
 

Expresso 

- Governo e parceiros sociais discutem aumento do salário mínimo esta quinta-feira 

- Jerónimo diz que Governo não é de coligação nem de esquerdas, mas do PS 

- Que sentido faz o sentido do voto? 

- Superconfiante na vitória, Marcelo diz que o Presidente terá de ajudar a lidar com a 
“amargura” da direita 

 

Diário Económico 

- Governo diz que fim de portagens não está em cima da mesa 

- Banif tomba 20% e regista novo mínimo 
 

 

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/politica/noticia/pacheco-pereira-desafiado-a-sair-do-psd-pelo-proprio-pe-1716835?page=-1
http://www.publico.pt/local/noticia/campo-das-cebolas-e-cais-do-sodre-vao-abrirse-ao-rio-e-aos-lisboetas-em-2017-1716814?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-mito-do-inevitavel-declinio-1716859?frm=opi
http://www.publico.pt/politica/noticia/edgar-silva-acusa-marcelo-de-propaganda-primaria-para-demonstrar-o-que-nao-e-1716813
http://www.publico.pt/economia/noticia/preco-do-petroleo-cai-para-o-valor-mais-baixo-em-sete-anos-1716842
http://www.ionline.pt/artigo/490083/ps-ja-avisou-psd-que-nao-aceita-maioria-de-direita-no-conselho-de-estado?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/490082/maria-de-belem-nao-serei-uma-presidente-intrometida?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/490062/bruxelas-aprova-orcamento-do-estado-antes-mesmo-de-ser-votado-no-parlamento-portugu-s?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/490053/salario-minimo-mais-de-meio-milhao-de-trabalhadores-vao-ser-abrangidos-pelo-aumento?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/490044/taxas-moderadoras-portugueses-vao-pagar-menos-para-ir-as-urg-ncias-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-09-Governo-e-parceiros-sociais-discutem-aumento-do-salario-minimo-esta-quinta-feira
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-08-Jeronimo-diz-que-Governo-nao-e-de-coligacao-nem-de-esquerdas-mas-do-PS
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-12-08-Que-sentido-faz-o-sentido-do-voto-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-07-Superconfiante-na-vitoria-Marcelo-diz-que-o-Presidente-tera-de-ajudar-a-lidar-com-a-amargura-da-direita
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-diz-que-fim-de-portagens-nao-esta-em-cima-da-mesa_236994.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banif-tomba-20-e-regista-novo-minimo_236980.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Ministra da Justiça desafia PJ a “maximizar” combate à corrupção 

- Governos alteram impostos 19 vezes por ano 

- Patrões receiam que Governo fique refém da esquerda e da CGTP 

- Aprovado texto conjunto do PS e PEV para reversão da concessão de transportes 

- Governo espera "rapidez" na reversão da privatização da TAP 

- Ministério Público quer monitorizar privatizações e fundos comunitários 

- Entre amizade com Ricardo Salgado e ser Presidente, “prevalece o exercício da função” 

 

Noticias ao Minuto 

- Portugal mantém 3.ª taxa de desemprego mais alta da OCDE 

- Cavaco foi quem mais ignorou instituição que é o assunto do momento 

- "Privatização de empresas públicas pode criar riscos de corrupção" 

- Portugal é o país da UE com maior entrada de remessas de emigrantes 

- Taxas Euribor caem em todas as maturidades 

- Força Aérea realiza evacuação médica de passageiro do Queen Elizabeth 

 

Observador 

- Banco de Portugal espera menos crescimento até 2017 

- Carlos Silva: “Se existirem coelhos na toca, vamos ver quem são” 

- Eletricidade. Rendimento que dá acesso à tarifa social elevado para 5.808 euros por ano 

- Schäuble contra Constâncio. Garantia de depósitos comum só com novo Tratado 

- Branqueamento. Necessidades de capital tornam setor bancário mais vulnerável 
 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ministra-da-justica-desafia-pj-a-maximizar-combate-a-corrupcao_236988.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governos-alteram-impostos-19-vezes-por-ano_236940.html
http://economico.sapo.pt/noticias/patroes-receiam-que-governo-fique-refem-da-esquerda-e-da-cgtp_236945.html
http://economico.sapo.pt/noticias/aprovado-texto-conjunto-do-ps-e-pev-para-reversao-da-concessao-de-transportes_236998.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-espera-rapidez-na-reversao-da-privatizacao-da-tap_236992.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ministerio-publico-quer-monitorizar-privatizacoes-e-fundos-comunitarios_236970.html
http://economico.sapo.pt/noticias/entre-amizade-com-ricardo-salgado-e-ser-presidente-prevalece-o-exercicio-da-funcao_236879.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/500512/portugal-mantem-3-taxa-de-desemprego-mais-alta-da-ocde
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/500417/cavaco-foi-quem-mais-ignorou-instituicao-que-e-o-assunto-do-momento
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/500476/privatizacao-de-empresas-publicas-pode-criar-riscos-de-corrupcao
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/500485/portugal-e-o-pais-da-ue-com-maior-entrada-de-remessas-de-emigrantes
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/500428/taxas-euribor-caem-em-todas-as-maturidades
http://www.noticiasaominuto.com/pais/500140/forca-aerea-realiza-evacuacao-medica-de-passageiro-do-queen-elizabeth
http://observador.pt/2015/12/09/banco-de-portugal-espera-menos-crescimento-ate-2017/
http://observador.pt/2015/12/09/carlos-silva-existirem-coelhos-na-toca-ver-sao/
http://observador.pt/2015/12/09/eletricidade-rendimento-que-da-acesso-a-tarifa-social-elevado-para-5-808-euros-por-ano/
http://observador.pt/2015/12/09/schauble-contra-constancio-garantia-de-depositos-comum-so-com-novo-tratado/
http://observador.pt/2015/12/08/branqueamento-necessidades-de-capital-tornam-setor-bancario-mais-vulneravel/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

O Ribatejo 

- Postais de Santarém – A morte da EPC foi um crime de lesa-pátria 

 

Sapo.pt 

- Novo comandante da Zona Marítima do Norte garante condições de segurança no mar 

 

 

 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- EUROMIL – A carta enviada ao novo Ministro da Defesa de Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.aofa.pt/rimp/Carta_EUROMIL_MDN.pdf
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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 -  

Associação 25 de Abril - Inauguração da Exposição de Fotografia 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 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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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 - MARINHA E COMITÉ OLÍMPICO DE PORTUGAL ASSINAM PROTOCOLO - CONVITE 

AOS OCS 

 

 

 

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/Marinha-e-Comite-Ol%C3%ADmpico-de-Portugal-assinam-protocolo-convite-aos-OCS.aspx
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
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