
Noticias    

Diário de Noticias 

- Bruxelas quer "sem mais demoras" esboço do OE2016 

- Só há um imóvel em nome do Estado e foi penhorado 

- Com a direita nada de novo, à esquerda conversas prosseguem 

- Presidente ouve partidos terça e quarta-feira 

- Schulz "deseja" que António Costa seja primeiro-ministro 

- Nuno Saraiva - A importância dos formalismos 

- Ferreira Fernandes - Da piza pepperoni para a política 

 

Correio da Manhã 

- Bruxelas quer plano provisório de Orçamento 

- Preço da eletricidade sobe 2,5% 
 

Jornal de Noticias 

- Varoufakis: "Portugal está tão falido como a Grécia" 

- Fim-de-semana com chuva, vento forte e trovoadas 

- Petrolíferas querem reverter lei dos combustíveis simples 

- David Pontes - O inverno está para ficar 

- Felisbela Lopes - A dança dos presidenciáveis 

- José Manuel Silva - Há menos especialistas! Erros e jogos de palavras... 

- Preços caem na zona euro mas Portugal regista 2.ª maior subida 
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Público  

- Ex-gestora da CP foi convidada para cargo no Estado e recebeu indemnização da empresa 

- Passos espera ser indigitado mas não tem essa garantia 

- Vasco Lourenço apela a democratas: solução implica abdicar de algumas ideias 

 

Ionline  

- Constitucional chumba prova de professores 

- Maioria das pessoas em risco de pobreza não conseguem pagar despesas de saúde 

- 2014. Um em cada quatro idosos vivia em privação material 

- IMI. Câmaras que dão desconto 

 

Expresso 

- Adriano Moreira: Governo de esquerda terá a mesma legitimidade mas um risco maior 

- Pacheco Pereira diz ter “sérias objeções” à candidatura de Marcelo e Maria de Belém 

- Reunião entre BE e PS adiada para esta sexta-feira 

- Futuro da Autoeuropa decide-se nos próximos dois dias 

- PCP apostado em segunda volta das presidenciais 

- Jardim sai da corrida a Belém e apoia Marcelo. Para não “fazer o papel de D. Quixote” 

 

Diário Económico 

- Cimpor avança com despedimento colectivo 

- PSD avisa Cavaco que a regra é dar posse ao partido mais votado 

- Segurança Social já está a aceitar pedidos de reforma antecipada 
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Diário Económico (cont.) 

- Bolsas europeias em alta com Lisboa e Madrid a liderar ganhos 

- Barraqueiro ameaça abandonar sistema de passes sociais em Lisboa 

- Fusca: uma rede social portuguesa que vai levar os artistas ao estrelato 

- Cavaco não dar posse a uma maioria de esquerda "é um golpe de Estado" 

- Portugal com segunda maior subida dos preços na UE 

- Atraso na venda do Novo Banco aumenta riscos 

- Contribuições sobre a banca e a energia caducam sem Orçamento 
 

Noticias ao Minuto 

- Direitos dos deficientes registaram "verdadeiro retrocesso" nos últimos anos 

- Société Générale avisa: Novo Banco pode precisar de mais 2,4 mil milhões 

- PSD e CDS iniciam ronda com parceiros sociais para "avaliação da situação política" 

- Euribor cai para novos mínimos a seis, nove e doze meses 

- Juros da dívida de Portugal a descer em todos os prazos 

 

Observador 

- Costa confia na nomeação de Cavaco. E vê trunfo no calendário 

- Portugal falha prazo em Bruxelas, coligação diz que é responsabilidade do próximo Governo 

- Acordo da UE para os refugiados permite “otimismo cauteloso” 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- O Decreto-Lei (publicado a 15 de Outubro de 2015) que estabelece os efectivos das FA para 
2016. 

- Coronel Carlos Matos Gomes - "O regresso do ostracismo e do banimento" 
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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 - ENCALHE DO VELEIRO HIMMEL YHAV NA FOZ DA RIBEIRA DE MACHICO 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

Força Aérea - CEMFA na Reunião de Trabalho das Forças Aéreas da NATO 

 

 

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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