
Noticias    

Diário de Noticias 

- Calvão da Silva quer cerimónia de boas-vindas na GNR e PSP 

- Prémio "Europeu do Ano" é dedicado aos "11 milhões que vivem em Portugal" 

- Sampaio da Nóvoa: instituições públicas estão no "limite" 

- Fernanda Câncio - "Não deixem de comer criancinhas, pá, senão não servem para nada" 

- Pedro Tadeu - Em política vale tudo menos olhar o espelho 

- Bernardo Pires de Lima - As três Turquias 

- Nova Feira Popular de Lisboa vai ser em Carnide 

 

Correio da Manhã 

- BCP corta milhões em salários de bancários 

 

Jornal de Noticias 

- Merkel teme guerra nos Balcãs por causa dos migrantes 

- UE continua a permitir a fuga ao fisco por parte das multinacionais 

- Paula Ferreira - O perigo de sepultar os rios 

- Mariana Mortágua - Não é para quem quer, é para quem pode 

- Miguel Guedes - Assis(tir) ao jogo 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/calvao-da-silva-ainda-quer-cerimonia-de-boasvindas-na-gnr-e-na-psp-4866907.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/premio-europeu-do-ano-e-dedicado-aos-11-milhoes-que-vivem-em-portugal-4867156.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/sampaio-da-novoa-instituicoes-publicas-estao-no-limite-4867538.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/nao-deixem-de-comer-criancinhas-pa-senao-nao-servem-para-nada-4867452.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/pedro-tadeu/interior/em-politica-vale-tudo-menos-olhar-o-espelho-4867129.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/as-tres-turquias-4867065.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/nova-feira-popular-de-lisboa-vai-ser-em-carnide-4867388.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/corte_de_salarios_poupa_31_milhoes.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4867463&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4867191&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4867119
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4867118
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4867027
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Depois das boas-vindas, refugiados enfrentam hostilidade crescente na Suécia 

- Mau tempo no Algarve? "Deus nem sempre é amigo", diz ministro 

- Fábrica das bolachas Triunfo encerra e deixa 97 sem emprego 

- José Vítor Malheiros - Nove razões por que será bom ter um governo de esquerda 

- Lesados do papel comercial do BES voltam aos protestos 

- Isabel do Carmo - Governação e castas 

 

Ionline  

- Passos pode bater Nobre da Costa ao liderar o governo mais curto do pós-25 de Abril 

- Combustíveis. Vêm aí novas subidas, aprenda a reduzir impacto na carteira 

 

Expresso 

- Urbanos: mais um entrave à privatização da TAP 

- Depois de um início da semana a subir, juros da dívida estão em queda 

- Quase um milhão de portugueses tem salário inferior a €600 

- Operação Furacão: 40 arguidos acusados de fraude fiscal superior a €9 milhões 
 

Diário Económico 

- Bruxelas continua sem proposta de OE e está em "contacto próximo" com Portugal 

- EasyJet recusa trocar Portela por Montijo 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/-depois-das-boasvindas-refugiados-enfrentam-hostilidade-crescente-na-suecia-1713081?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/falta-de-seguro-no-algarve-e-uma-licao-de-vida-diz-ministro-1713098
http://www.publico.pt/economia/noticia/antiga-fabrica-das-bolachas-triunfo-encerra-e-deixa-perto-de-100-sem-emprego-1713118
http://www.publico.pt/politica/noticia/nove-razoes-por-que-sera-bom-ter-um-governo-de-esquerda-1713123
http://www.publico.pt/economia/noticia/lesados-do-papel-comercial-do-bes-voltam-aos-protestos-1713173
http://www.publico.pt/politica/noticia/governacao-e-castas-1713102?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/420203/passos-pode-bater-nobre-da-costa-ao-liderar-o-governo-mais-curto-do-pos-25-de-abril?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/420074/combustiveis-v-m-ai-novas-subidas-aprenda-a-reduzir-impacto-na-carteira-?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-03-Urbanos-mais-um-entrave-a-privatizacao-da-TAP
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-03-Depois-de-um-inicio-da-semana-a-subir-juros-da-divida-estao-em-queda
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-02-Quase-um-milhao-de-portugueses-tem-salario-inferior-a-600
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-02-Operacao-Furacao-40-arguidos-acusados-de-fraude-fiscal-superior-a-9-milhoes
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-continua-sem-proposta-de-oe-e-esta-em-contacto-proximo-com-portugal_233534.html
http://economico.sapo.pt/noticias/easyjet-recusa-trocar-portela-por-montijo_233538.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- BCE diz que dinheiro dos estímulos está a chegar a empresas e famílias 

- PS fecha acordo com BE e espera agora pelo PCP 

- Sindicatos apelam a deputados que parem privatizações nos transportes 
 

Noticias ao Minuto 

- Saiba quais as medidas que PS e Bloco já fecharam 

- Euribor voltam aos mínimos a 3, 6 e 12 meses 

- António Costa reuniu com banqueiros em missão tranquilizadora 

 

Observador 

- O tesouro do Socorro que revela segredos do terramoto 

- Estado Islâmico e Al-Qaeda. As ameaças a Espanha e Portugal 

- Maria Luís na calha para comissão do Orçamento? 

- FMI pressiona países da zona euro para acordo de reestruturação formal da dívida grega 
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http://economico.sapo.pt/noticias/bce-diz-que-dinheiro-dos-estimulos-esta-a-chegar-a-empresas-e-familias_233526.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-fecha-acordo-com-be-e-espera-agora-pelo-pcp_233475.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sindicatos-apelam-a-deputados-que-parem-privatizacoes-nos-transportes_233508.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/479236/saiba-quais-as-medidas-que-ps-e-bloco-ja-fecharam
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/479350/euribor-voltam-aos-minimos-a-3-6-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/479240/antonio-costa-reuniu-com-banqueiros-em-missao-tranquilizadora
http://observador.pt/especiais/o-tesouro-do-socorro-que-revelou-segredos-do-terramoto/
http://observador.pt/2015/11/03/estado-islamico-al-quaeda-as-ameacas-espanha-portugal/
http://observador.pt/2015/11/03/maria-luis-albuquerque-pode-ficar-com-presidencia-da-comissao-de-orcamento-e-financas/
http://observador.pt/2015/11/02/fmi-pressiona-paises-da-zona-euro-acordo-reestruturacao-formal-da-divida-grega/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- 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 
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https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

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 - EXERCÍCIO "GOLFINHO 15" 

Exército - DESPEDIDA DE SUA EXCELÊNCIA A SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA E DA  

DEFESA NACIONAL  

Exército - APOIO AO MUNICIPIO DE SINES 

Força Aérea - Cerimónia de Integração e Compromisso do Código de Honra 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOGOLFINHO15.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DESPEDIDADESUAEXCEL%C3%8ANCIAASECRET%C3%81RIADEESTADOEDADEFESANACIONAL.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/APOIOAOMUNICIPIODESINES.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-954-cerimonia-de-integracao-e-compromisso-do-codigo-de-honra
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
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1103/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



