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Noticias    

Diário de Noticias 

- Os 40 anos do 25 de Novembro recordados na Gulbenkian 

- Bernardo Pires de Lima - A quinta parte das eleições espanholas 

- Viriato Soromenho Marques - O lugar n.º 33 

 

Correio da Manhã 

- José Manuel Silva - Férias. Não? 

 

Jornal de Noticias  

- Rui Moreira alerta que a região também pode abandonar a TAP 

- Rafael Barbosa - Aves de arribação 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Democracia e audácia 

 

Público  

- Em sete anos, 12.500 enfermeiros foram trabalhar para o estrangeiro 

- PSP chamada à sede do Montepio por suspeitas de votos falsificados nas eleições 

- Fernando Belo - O sonho do califado 

- MARIANNE THYSSEN - Europa age em benefício das pessoas com deficiência 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/sociedade/interior/os-40-anos-do-25-de-novembro-recordados-na-gulbenkian--4913443.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/a-quinta-parte-das-eleicoes-espanholas-4912998.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/viriato-soromenho-marques/interior/o-lugar-n-33-4913069.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_manuel_silva/detalhe/ferias_nao.html
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=4912234&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4912990
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4913001
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/em-sete-anos-12-500-enfermeiros-foram-trabalhar-para-o-estrangeiro-1716286?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/afluencia-as-urnas-para-a-lideranca-do-montepio-geral-menor-que-em-2012-1716258?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-sonho-do-califado-1716269?frm=opi
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/europa-age-em-beneficio-das-pessoas-com-deficiencia-1716254?frm=opi
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Ionline  

- As promessas do novo governo 

- XXI Governo. Primeiro-ministro confiante anuncia 24 medidas 

 

Expresso 

- Moção de rejeição: os “moderados” contra o “processo de radicalização em curso” 

- PCP em convergência com o PS para mudar políticas 

- BCE corta taxa de remuneração de depósitos para -0,3% 

- Alterações climáticas: Portugal é dos países que mais pode sofrer 

- Juros da dívida em novos mínimos de sete meses 

 

Diário Económico 

- BCE anuncia novo corte na taxa de depósito para -0,30% 

- Governo diz que Portugal tem margem para continuar a investir nas renováveis 

- Juros dos novos créditos à habitação recuam para mínimos de 2010 

 

Noticias ao Minuto 

- OCDE: empresas pagam menos impostos famílias pagam mais desde a crise 

- Subir o salário mínimo e repor o RSI: "Em nome da dignidade" 

- Euribor continuam a renovar mínimos históricos 

- "Com Marcelo o país não teria um bom Presidente" 

 

 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/artigo/489687/as-promessas-do-novo-governo?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/487801/xxi-governo-primeiro-ministro-confiante-anuncia-24-medidas?seccao=Portugal_i#close
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-03-Mocao-de-rejeicao-os-moderados-contra-o-processo-de-radicalizacao-em-curso
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-03-PCP-em-convergencia-com-o-PS-para-mudar-politicas
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-03-BCE-corta-taxa-de-remuneracao-de-depositos-para--03
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-12-03-Alteracoes-climaticas-Portugal-e-dos-paises-que-mais-pode-sofrer
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-03-Juros-da-divida-em-novos-minimos-de-sete-meses
http://economico.sapo.pt/noticias/bce-anuncia-novo-corte-na-taxa-de-deposito-para-030_236553.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-diz-que-portugal-tem-margem-para-continuar-a-investir-nas-renovaveis_236545.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juros-dos-novos-creditos-a-habitacao-recuam-para-minimos-de-2010_236499.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/497709/ocde-empresas-pagam-menos-impostos-familias-pagam-mais-desde-a-crise
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/497637/subir-o-salario-minimo-e-repor-o-rsi-em-nome-da-dignidade
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/497604/euribor-continuam-a-renovar-minimos-historicos
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/497499/com-marcelo-o-pais-nao-teria-um-bom-presidente
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Observador 

- “Bazuca” reforçada. Mais estímulos, por mais tempo (e taxa dos depósitos cortada) 

- E se o seu banco lhe cobrasse para lá depositar dinheiro? 

- David Cameron quer acordo sobre Brexit antes do Natal 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/12/03/palavra-a-mario-draghi-bazuca-reforcada/
http://observador.pt/2015/12/03/e-se-o-seu-banco-lhe-cobrasse-para-la-depositar-dinheiro/
http://observador.pt/2015/12/03/david-cameron-quer-acordo-sobre-brexit-antes-do-natal/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

 

- AOFA - Relatório de Resultados do Inquérito sobre a RNP 

http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.pdf 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.pdf
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) 

 

Força Aérea - Aeronaves da Força Aérea percorreram mais de 175.000 Km 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO  

PARTICIPAM NO EXERCÍCIO CROSSBOW 
 

 

 

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 

03-12-2015 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-968-aeronaves-da-forca-aerea-percorreram-mais-de-175-000-km
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/915
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/?fref=ts



