
Noticias    

Diário de Noticias 

- EUROSTAT : PIB cresceu 0,1% na Zona Euro no 3.º trimestre 

- ESTALEIROS DE VIANA : Aguiar-Branco nega ter dado ajudas de Estado em 2012 

- ESTALEIROS DE VIANA : Parlamento aprova audição de vários responsáveis 

- Troika quer relaxar leis laborais e garantir cortes na CGA 

- Baptista Bastos - A moral de desobedecer 

- ARQUEOLOGIA : Homem pré-histórico já vivia em "apartamentos" 

 

Correio da Manhã 

- Mais de três mil funcionários públicos aceitam rescisão 

 

Jornal de Notícias 

- Bruxelas impõe multas recorde a seis bancos por cartéis nas taxas de referência 

- Segundo navio patrulha construído em Viana deixa estaleiros a 16 de dezembro 

- Identificadas as diferenças entre cérebros de homens e mulheres 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3568207&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3568325
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3568258
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO299773.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3567765&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=3567234&seccao=Sabia%20que&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/mais-de-tres-mil-funcionarios-publicos-aceitam-rescisao
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3568338
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3568247&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3567201&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Troika e Governo discutem cortes salariais enquanto esperam decisão do Tribunal 

Constitucional 

- Estrangeiros posicionam-se como grandes accionistas dos CTT 

- Glória Rebelo - Um severo Inverno demográfico 

- Santana Castilho – Violência 

- Detroit, cidade às vezes fantasma, recebe luz verde no processo de bancarrota (*) 
 

Ionline 
- Troika aterra hoje em Lisboa com salários e sindicatos no sapato 

- Estaleiros. Martifer ao ataque garante 1000 empregos em cinco anos 

- A história ensombrada da maternidade mais antiga de Portugal 

- IRC. PS reforça propostas para as PME e diz que governo beneficia grandes empresas 

- Eduardo Oliveira Silva - Corrupção: felizmente há pior que nós na Europa 

 

Expresso 

- Coligação tenta esvaziar comissão de inquérito aos Estaleiros 

- Forças de segurança intransigentes nos protestos até Governo recuar 

- Daniel Oliveira - Há lodo no cais dos Estaleiros de Viana 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/troika-e-governo-discutem-cortes-salariais-enquanto-esperam-decisao-do-tribunal-constitucional-1614937
http://www.publico.pt/economia/noticia/estrangeiros-posicionamse-como-grandes-accionistas-dos-ctt-1614929
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/um-severo-inverno-demografico-1614886
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/violencia-1614845
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/troika-aterra-hoje-lisboa-salarios-sindicatos-no-sapato/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/estaleiros-martifer-ao-ataque-garante-1000-empregos-cinco-anos
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/historia-ensombrada-da-maternidade-mais-antiga-portugal/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/irc-ps-reforca-propostas-pme-diz-governo-beneficia-grandes-empresas/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/corrupcao-felizmente-ha-pior-nos-na-europa/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/coligacao-tenta-esvaziar-comissao-de-inquerito-aos-estaleiros=f844362
http://expresso.sapo.pt/forcas-de-seguranca-intransigentes-nos-protestos-ate-governo-recuar=f844313
http://expresso.sapo.pt/ha-lodo-no-cais-dos-estaleiros-de-viana=f844319
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Vendas a retalho em Outubro caíram 1,1% em Portugal 

 

Destak 

- Austeridade enfraquece os direitos humanos, alerta Conselho da Europa 
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http://economico.sapo.pt/noticias/vendas-a-retalho-em-outubro-cairam-11-em-portugal_182999.html
http://www.destak.pt/artigo/181090-austeridade-enfraquece-os-direitos-humanos-alerta-conselho-da-europa
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Simulacro na Base Aérea Nº 11 e Terminal Civil de Beja 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS  

FORÇAS ARMADAS ANGOLANAS REALIZA VISITA A PORTUGAL 

 

 

 

 

 

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-448-simulacro-na-base-aerea-n-11-e-terminal-civil-de-beja
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/616
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
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/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1204/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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