
Noticias    

Diário de Noticias 

- PS admite assinar dois acordos: um com Bloco e outro com PCP 

- Refugiados vão ter médico de família e não vão pagar taxas moderadoras 

- Governo não vai enviar esboço do Orçamento para Bruxelas 

- Mix de medidas para garantir atualização das pensões mais altas 

- Adriano Moreira - Os separatismos 

- Viriato Soromenho Marques - Dr. Pangloss em Albufeira 

 

Correio da Manhã 

- Baptista-Bastos - As coisas por aí 

 

Jornal de Noticias 

- PS avisa que sem acordo à Esquerda deixa passar Governo de Passos 

- Pedro Ivo Carvalho - Bater a incontinência 

- Juros da dívida de Portugal a caírem em todos os prazos 

- Taxa Euribor a seis meses cai para 0% 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-admite-assinar-dois-acordos-um-com-bloco-e-outro-com-pcp-4868786.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/refugiados-vao-ter-medico-de-familia-e-nao-vao-pagar-taxas-moderadoras-4869110.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-nao-vai-enviar-esboco-do-orcamento-para-bruxelas-4868725.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/mix-de-medidas-para-garantir-atualizacao-das-pensoes-mais-altas-4868812.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/adriano-moreira/interior/os-separatismos-4868590.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/viriato-soromenho-marques/interior/dr-pangloss-em-albufeira-4868868.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/as_coisas_por_ai.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4868685&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4868827
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4869206
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4869212
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- “Afastamento do PSD do centro facilitou” acordo à esquerda 

- PSD e CDS querem instalar já comissões parlamentares e Assembleia a funcionar 

- Conservatório Nacional não tem dinheiro nem para papel higiénico 

- Santana Castilho - A esquerda e um novo encontro com a história constitucional 

- Jorge Falcato - Viver não é só respirar 

- Luaty Beirão voltou para a prisão 

 

Ionline  

- CGTP aguarda contrapropostas sobre salário mínimo 

- Alqueva poderá regar mais 45 mil hectares 

 

Expresso 

- OE: Eurogrupo “espera para ver” o que acontece, mas avisa que reformas são para 
continuar 

- Governo está decidido: não manda esboço do OE para Bruxelas 

- “Nunca isto aconteceu. Falta para tudo” 

- Salário mínimo em Portugal é metade do da Alemanha 

- Valdemar Cruz - E o navio vai, ou encalha? 

- Alexandre Abreu - Partidas simultâneas 

- Paula Santos - A promoção do senhor das privatizações 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/afastamento-do-psd-do-centro-facilitou-acordo-a-esquerda-1713245
http://www.publico.pt/politica/noticia/psd-e-cds-querem-instalar-ja-comissoes-parlamentares-e-parlamento-a-funcionar-1713271
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/conservatorio-e-por-uma-caixinha-para-recolher-moedas-no-atrio-1713264
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-esquerda-e-um-novo-encontro-com-a-historia-constitucional-1713183?frm=opi
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/viver-nao-e-so-respirar-1713169?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/luaty-beirao-voltou-para-a-prisao-1713274
http://www.ionline.pt/artigo/420288/cgtp-aguarda-contrapropostas-sobre-salario-minimo-?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/420365/alqueva-podera-regar-mais-45-mil-hectares?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-04-OE-Eurogrupo-espera-para-ver-o-que-acontece-mas-avisa-que-reformas-sao-para-continuar
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-03-Governo-esta-decidido-nao-manda-esboco-do-OE-para-Bruxelas
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-04-Nunca-isto-aconteceu.-Falta-para-tudo
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-03-Salario-minimo-em-Portugal-e-metade-do-da-Alemanha
http://expresso.sapo.pt/newsletters/expressomatinal/2015-11-04-E-o-navio-vai-ou-encalha-
http://expresso.sapo.pt/blogues/bloguet_economia/blogue_econ_alexandre_abreu/2015-11-04-Partidas-simultaneas
http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_trocando_em_miudos/2015-11-04-A-promocao-do-senhor-das-privatizacoes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Desemprego ficou em 11,9% no terceiro trimestre 

- Cumprir meta de 2015 não basta para sair do défice excessivo 

- Acordo à esquerda também prevê alterações ao IRC 

- Maria de Belém diz que subida do salário mínimo não pode criar desemprego e precariedade 

- Governo obrigado a reforço de 700 milhões para acomodar mais despesa 

 

Noticias ao Minuto 

- Identificado caso de tuberculose na Marinha Portuguesa 

- Provedor investiga casos de subsídios de desemprego anulados sem aviso 

- Governo de gestão? Afinal, Passos estará disposto a liderá-lo 

- António Costa e Jerónimo de Sousa reúnem-se esta quarta-feira 

 

Observador 

- Acordo à esquerda: já se conhecem as primeiras medidas 

- PSD furioso com Marcelo. O candidato respondeu-lhe 

- Portugal foi o país da OCDE onde a despesa na farmácia mais caiu entre 2009 e 2013 
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http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-ficou-em-119-no-terceiro-trimestre_233645.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cumprir-meta-de-2015-nao-basta-para-sair-do-defice-excessivo_233598.html
http://economico.sapo.pt/noticias/acordo-a-esquerda-tambem-preve-alteracoes-ao-irc_233624.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maria-de-belem-diz-que-subida-do-salario-minimo-nao-pode-criar-desemprego-e-precariedade_233582.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-obrigado-a-reforco-de-700-milhoes-para-acomodar-mais-despesa_233567.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/480074/identificado-caso-de-tuberculose-na-marinha-portuguesa
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/480011/provedor-investiga-casos-de-subsidios-de-desemprego-anulados-sem-aviso
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/479986/governo-de-gestao-afinal-passos-estara-disposto-a-lidera-lo
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/479885/antonio-costa-e-jeronimo-de-sousa-reunem-se-esta-quarta-feira
http://observador.pt/2015/11/04/acordo-a-esquerda-ja-se-conhecem-as-primeiras-medidas/
http://observador.pt/2015/11/03/psd-furioso-com-marcelo-o-candidato-respondeu-lhe/
http://observador.pt/2015/11/04/portugal-foi-o-pais-da-ocde-onde-a-despesa-na-farmacia-mais-caiu-entre-2009-e-2013/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Contra-Almirante Nunes da Silva - "IMPORTANTE: Um artigo no Daily Telegraph sobre 
Cavaco Silva e o seu discurso" 

   Artigo original (em inglês)  

- Coronel Carlos Matos Gomes - "Testemunhas de Jeová" 

 

A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- NOVO PROTOCOLO – LISBOA – A Clínica de Medicina Dentária “RASTEIRO & 

MAIA” acaba de aderir à RNP da AOFA 

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0261.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 
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http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0261.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
http://www.aofa.pt/rimp/Eurozone_crosses_Rubicon_as_Portugal.pdf
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11949701/AEP-Eurozone-crosses-Rubicon-as-Portugals-anti-euro-Left-banned-from-power.html
http://www.aofa.pt/artigos/Carlos_Matos_Gomes_Testemunhas_de_Jeova.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 

Marinha - NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO DE RECREIO BOA HORA AO LARGO DOS AÇORES 

Exército - TRIDENT JUNCTURE 2015 - COOPERAÇÃO CIVIL-MILITAR 

Exército – Visita do Comandante do NATO com JFC Brunssum ao Exercito Trident Juncture 2015 

Exército - INSPEÇÃO NO ÂMBITO DO DOCUMENTO DE VIENA 2011 

Exército - CERIMÓNIA DO DIA DE FINADOS NA ZONA MILITAR DA MADEIRA 

Exército – Treino da Artilharia de Campanha Portuguesa no Exercicio Trident Juncture  

Força Aérea - Missa de Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos 
 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Naufragio-da-embarcacao-de-recreio-BOA-HORA-ao-largo-dos-Acores.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TRIDENTJUNCTURE2015-COOPERA%C3%87%C3%83OCIVIL-MILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/VISITADOCOMANDANTEDONATOCOMJFCBRUNSSUMAOEXERCICIOTRIDENTJUNCTURE2015.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/INSPE%C3%87%C3%83ONO%C3%82MBITODODOCUMENTODEVIENA2011.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CERIM%C3%93NIADODIADEFINADOSNAZONAMILITARDAMADEIRA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TREINODAARTILHARIADECAMPANHAPORTUGUESANOEXERCICIOTRIDENTJUNCTURE.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-956-missa-de-comemoracao-de-todos-os-fieis-defuntos
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/1104/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



