
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo PS? Terminou encontro de Cavaco com Costa 

- Costa quer um juiz na Justiça e tem equipa pronta para levar a Cavaco 

- Tribunal de Contas volta a devolver contratos da concessão ao Metro e Carris 

- Maioria de esquerda já está a reverter política de direita 

- Marques Mendes fala em "pouca vergonha" 

- Novo Banco pode cortar 1000 postos de trabalho 

- WOLFGANG MUNCHAU - A europa e os outros 

- VIRIATO SOROMENHO MARQUES - A hemorragia 
 

Correio da Manhã 

- José Rodrigues - O grande embuste 

- Rui Hortelão - Há algo de errado nisto 
 

Jornal de Noticias  

- Inês Cardoso - Lançar o isco 

- José Manuel Diogo - Terror e redes sociais 

- José Mendes – Desistentes 
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Público  

- Cavaco impõe seis condições para indigitar Costa 

- “Há um Portugal novo que está a nascer” 

- Loureiro dos Santos: “Ocupar a Síria com tropas é criar um outro Vietname” 

 - “Nestes quatro anos perdemos 80 mil filiados” 

- Estado encaixa 9,6 milhões com venda de imóveis 

- António Correia de Campos - Em defesa da PaF 

- José Pacheco Pereira - A geringonça e a avantesma 
 

Ionline  

- Cavaco deverá indigitar António Costa esta semana 

- Licença de maternidade deverá prolongar-se até aos seis meses em Portugal 

- Eurogrupo analisa planos orçamentais para 2016, sem proposta portuguesa 

- Catarina Martins. "Esquerda não fica à espera de Cavaco Silva" 

- As redes de influência de Miguel Macedo no concurso dos Kamov 

- Síria. Exército avança em "quase todas as frentes" graças aos russos, afirma Bashar al- 

Assad 

 

Expresso 

- Sampaio da Nóvoa quer ser “o saca-rolhas” de Portugal 

- Novo Banco prepara saída de mil trabalhadores 

- Terrorismo: é tempo de fazer concessões 

- Estala o verniz no PDR e falta dinheiro ao Livre 
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Diário Económico 

- A carta com exigências que Cavaco entregou em mãos a Costa 

- PS quer responder ainda hoje a Cavaco. Socialistas assumem pré-indigitação 

- Salários dos funcionários do MNE foram os únicos a aumentar 

- Ganhos da banca isolam Lisboa das quedas europeias 

 

Noticias ao Minuto 

- Novo Banco é instituição financeira em que os portugueses menos confiam 

- Costa saiu sorridente de Belém mas não falou aos jornalistas 

- Euribor renovam mínimos nos principais prazos 

 

Observador 

- Austeridade. 13 medidas que sobrevivem ao governo de esquerda (e o que vai cair) 

- 10 anos de Angela Merkel, com a oposição interna a crescer 

- Marcelo Rebelo de Sousa: “A minha candidatura é independente” 

- Presidenciais. Maria de Belém acredita que ganha eleições numa segunda volta 

 

Visão 

- O QUE QUER AFINAL O DAESH? 
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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 

- Coronel Artur Teófilo da Fonseca Freitas – “To Be or Not To Be” - Uma crítica mordaz do 
Coronel Artur Teófilo da Fonseca Freitas, com especial ênfase no papel do Ministro Nuno 
Crato, a que, acrescentamos nós, o MDN, ainda em exercício, deu sequência, na lógica do 
que ele pensa dos “funcionários militares, “apoiado” na bizarra revisão do EMFAR 

 

- Major Eduardo Jorge Antunes Afonso - "OS ATENTADOS DE PARIS E A NECESSIDADE DE 

UM COMPLEXO DE SEGURANÇA E DEFESA" 
 

- Major António Branco - "Meia Volta e Marchar" 
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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 

 

Força Aérea - Exercício CYBER COALITION 2015 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PORTUGAL MARCOU PRESENÇA NA 59ª  

REUNIÃO DOS ESTADOS-MAIORES PENINSULARES 

 

 

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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