
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos pede ao Presidente que convide PS a formar Governo 

- Nuno Saraiva - E por falar em fraude eleitoral 

- Eleições Presidenciais a 24 de janeiro 

- Sem esquerda não há evocação parlamentar do 25 de Novembro 

- Silva Carvalho: "Modus operandi" das secretas é "90 por cento ilegal" 

- Ferreira Fernandes - Ele queria era um governo de indigestão 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco tem 33 reuniões para decidir 

 

Público  

- Directores querem forças armadas a guardar edifícios escolares à noite 

- Exames no final do 4.º ano já não vão realizar-se em 2016 

- Governo de “iniciativa presidencial” não, o resto talvez… 

- Valor do subsídio de férias de 2016 vai depender do mês em que é pago 

- Vasco Pulido Valente - Um triste espectáculo 
 

Ionline  

- Catarina Martins. "Portugal precisa de ter um novo governo" 

- Costa. "Queremos virar a página da austeridade" 

- Espaços de comentários político devia ter sido "suspenso" durante as eleições 

 
 

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

- Costa diz que tem a “solução necessária” para o país 

- Estado de emergência em França: o que é, o que significa, o que muda, o que condiciona 

- Draghi: faremos o que for preciso para fazer subir rapidamente a inflação 

- Ex-espião: secretas têm “toupeiras” em todas as operadoras telefónicas 

- Sobretaxa de IRS. Costa acusa Passos de "embuste" 

 

Diário Económico 

- Concursos para cargos de topo no Estado estão em risco 

- Swaps: quem ganha se o Estado perder? 

- Ferreira Leite critica Passos por ainda não ter apoiado Marcelo 

- Impasse político abre discussão sobre sistema semi-presidencialista 

- Combustíveis: preços descem na próxima semana 

- Dívida está nove mil milhões acima da meta do Governo 

- Costa diz que "felizmente" os mercados já não dão ouvidos a Passos 

- Parlamento aprovou adopção por casais homossexuais 
 

Noticias ao Minuto 

- Venda da TAP pode ter de esperar mais três meses 

- Edgar Silva diz que Cavaco é do PSD/CDS e saúda PS por saltar muro 

- Mais um dia de mínimos nas Euribor 

- Declarações do embaixador dos EUA são "intolerável ingerência" 

- Maria de Belém quer 800 mil votos para disputar 2ª volta com Marcelo 

- "Belém custa oito vezes mais do que a Casa Real espanhola" 

- Sampaio da Nóvoa considera data de eleições "acertada" e "conveniente" 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
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Observador 

- E se a França voltasse ao serviço militar obrigatório para evitar a radicalização dos jovens? 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA – Dia 2 de Dezembro terá lugar o 2º Workshop subordinado ao tema 

“Educar para o Optimismo”! Inscreva-se já (vagas limitadas a 16 pessoas e 

inscrições aceites por ordem de entrada) para luisa.almeida@aofa.pt 
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA (cont.) 

 

- 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 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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 ABRIU O ANO OPERACIONAL - COM IMAGENS 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

Exército - LIX REUNIÃO DE ESTADOS-MAIORES PENINSULARES 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS PARTICIPAM  

EM EXERCÍCIO DE CIBERDEFESA 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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