
Noticias    

Diário de Noticias 

- Novo Banco vai revelar as primeiras contas hoje 

- Mulheres continuam a encontrar mais obstáculos à progressão na carreira 

- Presidente da APL diz que há privados interessados no novo terminal de contentores no  

Barreiro 

- PCP acusa PS de acenar à esquerda antes das eleições para depois governar à direita 

- Governo faz cair cláusula do IRS e repõe deduções com casas e PPR 

 

Correio da Manhã 

- Rui Rio defende Bloco Central 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal sobe dois lugares na percepção da corrupção 

- Professores entregam pré-aviso de greve para dia da prova de avaliação 

- PSD e CDS querem diminuir dedução das despesas gerais familiares 

 

Público 

- Pela mão da maioria, Governo força nova reviravolta nas deduções do IRS 

- Álvaro Santos Pereira: os atritos com Gaspar, o desprezo por Portas e a desconfiança nas  

estatísticas 

- Cultura de submissão pode explicar violência contra as mulheres em Portugal 

- Sindicato diz que atrasos da ADSE visam travar aumento do défice deste ano 

 

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

 

 

03-12-2014 

 

 

http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4274196&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4274488&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4274683&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4274663&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/fisco/interior.aspx?content_id=4274022&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/rui_rio_insiste__em_bloco_central.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4274687&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4274367&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4274249
http://www.publico.pt/economia/noticia/maioria-quer-manter-no-irs-deducoes-dos-juros-da-habitacao-e-arrendamento-1678220?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-interior-do-governo-e-os-lobis-atraves-do-olhar-de-alvaro-santos-pereira-1678194?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/violencia-contra-as-mulheres-encontra-explicacao-numa-cultura-de-submissao-em-portugal-1678244
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sindicato-diz-que-atraso-no-pagamento-da-adse-visa-travar-aumento-do-defice-deste-ano-1678230
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- BES. Presente de 14 milhões a Salgado justificado com "espírito de entreajuda e 

solidariedade" 

- Rendas e empréstimos à habitação voltam a entrar ao IRS 

- Ministro da Defesa visita hoje o contingente militar português no Kosovo 

- Sindicato exige que ADSE regularize pagamentos aos prestadores de serviços 

 

Expresso 

- Paula Santos - Precariedade: exploração do século XXI 

- Alexandre Abreu - A era da dívida 

- Jardim informa os candidatos que se demite a 12 de Janeiro 

- Maria Luís Albuquerque. "Governo não perdeu o ímpeto reformista" 

Diário Económico 

- Queda na indústria e serviços pressiona Draghi a agir já amanhã 

- Juros da dívida portuguesa em mínimos históricos à espera do BCE 

- Terminal no Barreiro acelera quando Setúbal ganha força 
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http://economico.sapo.pt/noticias/juros-da-divida-portuguesa-em-minimos-historicos-a-espera-do-bce_207443.html
http://economico.sapo.pt/noticias/terminal-no-barreiro-acelera-quando-setubal-ganha-forca_207407.html
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bes-presente-14-milhoes-salgado-justificado-espirito-entreajuda-solidariedade/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/rendas-emprestimos-habitacao-voltam-entrar-ao-irs/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ministro-da-defesa-visita-hoje-contingente-militar-portugues-no-kosovo
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/sindicato-exige-adse-regularize-pagamentos-aos-prestadores-servicos
http://expresso.sapo.pt/precariedade-exploracao-do-seculo-xxi=f900952
http://expresso.sapo.pt/a-era-da-divida=f900941
http://expresso.sapo.pt/jardim-informa-os-candidatos-que-se-demite-a-12-de-janeiro=f900919
http://expresso.sapo.pt/maria-luis-albuquerque-governo-nao-perdeu-o-impeto-reformista=f900899
http://economico.sapo.pt/noticias/queda-na-industria-e-servicos-pressiona-draghi-a-agir-ja-amanha_207441.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Notícias ao Minuto 
- Entrevista : Ramalho Eanes defende a realização de eleições antecipadas 

- Eurostat : Comércio a retalho em Portugal teve segunda maior queda da EU 

- Investigações : Está a corrupção a aumentar em Portugal? 

- Entendimento : Bloco Central entre PS e PSD? Só se for com Rui Rio 

- INR : Dia das Pessoas com Deficiência assinalado com prémios, conferência e protocolos 

 

Observador 

- UTAO: Crescimento de 1% do PIB em 2014 em risco 

- Vem aí o navegador mais discreto da Internet 

- Parlamento francês reconhece Estado da Palestina 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/politica/315606/ramalho-eanes-defende-a-realizacao-de-eleicoes-antecipadas
http://www.noticiasaominuto.com/economia/315594/comercio-a-retalho-em-portugal-teve-segunda-maior-queda-da-ue
http://www.noticiasaominuto.com/economia/315561/esta-a-corrupcao-a-aumentar-em-portugal
http://www.noticiasaominuto.com/politica/315566/bloco-central-entre-ps-e-psd-so-se-for-com-rui-rio
http://www.noticiasaominuto.com/pais/315541/dia-das-pessoas-com-deficiencia-assinalado-com-premios-conferencia-e-protocolos
http://observador.pt/2014/12/03/utao-crescimento-de-1-pib-em-2014-em-risco/
http://observador.pt/2014/12/03/vem-ai-o-navegador-mais-discreto-da-internet/
http://observador.pt/2014/12/02/parlamento-frances-reconhece-estado-da-palestina/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Chegada dos Militares da Força Aérea 

Força Aérea - Centro de Recrutamento da Força aérea 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - CERIMÓNIA MILITAR EVOCATIVA DA  

PARTICIPAÇÃO NACIONAL NA MISSÃO DA NATO NO AFEGANISTÃO 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-736-chegada-dos-militares-da-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/noticia-735-centro-de-recrutamento-da-forca-aerea
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2014-21
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/1203/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



