
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos e Portas traçam linha vermelha ao PS. Sobretaxa só cai um terço 

- PSD/CDS : Prolongamento do corte de salários e sobretaxa por mais um ano 

- Pensão de Salgado triplica para os 90 mil euros 

- Banqueiros recusam dar mais dinheiro ao Novo Banco 

- Estado perde 25 milhões: há cada vez menos pessoas a recorrer aos tribunais 

- Despiste negativo. Militares portugueses sem tuberculose 

 

Correio da Manhã 

- As propostas da Esquerda 

- Paulo Fonte - Que Deus nos ajude 

- José Manuel Silva - Pobres crianças 

- Eduardo Cabrita - Passos Perdidos 

- As propostas da Esquerda 

 

Jornal de Noticias 

- Rafael Barbosa - Dará para pagar um café? 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Passos da cruz 

- Juros da dívida de Portugal estáveis a dois anos e a cair a cinco e dez anos 

- Bruxelas melhora previsão para o défice este ano 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-nao-cede-a-esquerda-na-reducao-da-sobretaxa-do-irs-4870634.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/governo-pode-aprovar-prolongamento-do-corte-de-salarios-e-sobretaxa-4869988.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/pensao-de-salgado-triplica-para-os-90-mil-euros-4870358.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/banqueiros-recusam-dar-mais-dinheiro-ao-novo-banco-4870512.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/estado-perde-25-milhoes-ha-cada-vez-menos-pessoas-a-recorrer-aos-tribunais-4869751.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/despiste-negativo-militares-portugueses-sem-tuberculose-4870582.html
http://www.cmjornal.xl.pt/multimedia/graficos/detalhe/conheca_as_propostas_da_esquerda_caso_chegue_ao_governo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/que_deus_nos_ajude.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_manuel_silva/detalhe/pobres_criancas.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_cabrita/detalhe/passos_perdidos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/multimedia/graficos/detalhe/conheca_as_propostas_da_esquerda_caso_chegue_ao_governo.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4870568
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4870536
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4870791&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4870855&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público  

- Governo aprova medidas para manter sobretaxa do IRS e cortes salariais em 2016 

- Costa reuniu-se com Jerónimo 

- Fazer oposição, estando no Governo 

- Dúvida sobre a sobretaxa de IRS vale milhões mas ainda não tem resposta 

- João Miguel Tavares - O meu problema com a esquerda 

- Ana Benavente - Quem tem medo da esquerda, tem medo da democracia 

 

Ionline  

- Ministro da Saúde assegura que hospitais estão preparados para o Inverno 

- Bruxelas alerta para os riscos da incerteza política no crescimento de Portugal 

 

Expresso 

- Mas há ou não austeridade em 2016? É complicado 

- Surto de legionela foi há um ano mas ainda não há culpados 

- Salgado triplica pensão para 90 mil euros por mês 

- NATO. Cavaco assiste ao maior exercício militar da década 

- Mais salário, mais pensões? Quem ganha menos dinheiro, gasta mais 

- Governo prolonga medidas de austeridade, em versão mais soft 

- Catarina Martins na SIC: as respostas seguem dentro de momentos 

- Estivadores convocam greve de 10 dias para Lisboa, Setúbal e Figueira da Foz 

- Governo quer fechar privatização da TAP ainda esta semana 

- NATO: “Ter forças armadas fortes é a melhor forma de evitar a guerra” 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/governo-aprova-medidas-para-garantir-sobretaxa-de-irs-e-cortes-salariais-em-2016-1713397?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/costa-reuniuse-com-jeronimo-1713411
http://www.publico.pt/politica/noticia/fazer-oposicao-estando-no-governo-1713383
http://www.publico.pt/economia/noticia/sem-orcamento-a-sobretaxa-de-irs-cai-ou-mantemse-fiscalistas-divididos-1713347?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-meu-problema-com-a-esquerda-1713355?frm=opi
http://www.publico.pt/politica/noticia/quem-tem-medo-da-esquerda-tem-medo-da-democracia-1713187?frm=opi
http://www.ionline.pt/artigo/454907/ministro-da-sa-de-assegura-que-hospitais-estao-preparados-para-o-inverno?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/478725/-bruxelas-alerta-para-os-riscos-da-incerteza-politica-no-crescimento-de-portugal?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-05-Mas-ha-ou-nao-austeridade-em-2016--E-complicado
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-11-05-Surto-de-legionela-foi-ha-um-ano-mas-ainda-nao-ha-culpados-
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-04-Salgado-triplica-pensao-para-90-mil-euros-por-mes
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-05-NATO.-Cavaco-assiste-ao-maior-exercicio-militar-da-decada
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-04-Mais-salario-mais-pensoes--Quem-ganha-menos-dinheiro-gasta-mais
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-04-Governo-prolonga-medidas-de-austeridade-em-versao-mais-soft
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-11-04-Catarina-Martins-na-SIC-as-respostas-seguem-dentro-de-momentos
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-05-Estivadores-convocam-greve-de-10-dias-para-Lisboa-Setubal-e-Figueira-da-Foz
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-11-04-Governo-quer-fechar-privatizacao-da-TAP-ainda-esta-semana
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-04-NATO-Ter-forcas-armadas-fortes-e-a-melhor-forma-de-evitar-a-guerra
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Portugal com maior queda nas vendas a retalho na Europa 

- Comissão já acredita que Portugal cumpre défice de 3% este ano 

- Alemanha reforça sinais de estagnação económica 

- Costa e Jerónimo estiveram quase três horas reunidos para fechar acordo 

- Chegada de refugiados a Portugal mais uma vez adiada 
 

Noticias ao Minuto 

- PCP quer aumento do salário mínimo em 2016 

- Euribor renovam mínimos a 3, 9 e 12 meses e saem do zero a 6 meses 

- Falta de recursos humanos leva INE a cancelar inquérito 

- Governo aprova austeridade… para testar Esquerda 

 

Observador 

- Bruxelas felicita Governo, mas avisa que reformas têm “decisivamente” de continuar 

- BE vs PCP. Como os partidos estão a marcar fronteiras 

- Miguel Macedo investigado por tráfico de influências em concurso dos helicópteros 
do Estado 

- Marinha: caso de tuberculose em navio português não foi contagioso 

 

Sapo.pt 

- Presidente do Eurogrupo em polémica sobre deduções concedidas a bancos 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-com-maior-queda-nas-vendas-a-retalho-na-europa_233775.html
http://economico.sapo.pt/noticias/comissao-ja-acredita-que-portugal-cumpre-defice-de-3-este-ano_233769.html
http://economico.sapo.pt/noticias/alemanha-reforca-sinais-de-estagnacao-economica_233763.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-e-jeronimo-estiveram-quase-tres-horas-reunidos-para-fechar-acordo_233784.html
http://economico.sapo.pt/noticias/chegada-de-refugiados-a-portugal-mais-uma-vez-adiada_233717.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/480789/pcp-quer-aumento-do-salario-minimo-em-2016
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/480758/euribor-renovam-minimos-a-3-9-e-12-meses-e-saem-do-zero-a-6-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/480688/falta-de-recursos-humanos-leva-ine-a-cancelar-inquerito
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/480664/governo-aprova-austeridade-para-testar-esquerda
http://observador.pt/2015/11/05/bruxelas-felicita-governo-mas-avisa-que-reformas-tem-decisivamente-de-continuar/
http://observador.pt/2015/11/04/11-sinais-sobre-como-sera-o-acordo-de-esquerda/
http://observador.pt/2015/11/05/miguel-macedo-investigado-devido-concurso-milionario-helicopteros-do-estado/
http://observador.pt/2015/11/04/marinha-caso-de-tuberculose-em-navio-portugues-nao-foi-contagioso/
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-11-04-Presidente-do-Eurogrupo-em-polemica-sobre-deducoes-concedidas-a-bancos-
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Major-General Bargão dos Santos – “IASFA – Que Futuro”?  "As compreensíveis 
preocupações do MGEN (Médico) Bargão dos Santos. A AOFA tem vindo a estudar tão 
importante dossier e, brevemente, promoverá publicamente a sua discussão." 

 

 

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/artigos/MGEN_Bargao_dos_Santos_IASFA_que_futuro.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 - ESCLARECIMENTO SOBRE CASO DE TUBERCULOSE A BORDO DE NAVIO DA 

MARINHA 

 

 

 

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/Esclarecimento-sobre-caso-de-tuberculose-a-bordo-de-navio-da-Marinha.aspx
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/1105/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



