
Noticias    

Diário de Noticias 

- Freitas: Portugal segue "Grécia com um ano de atraso" 

- LIGAM PARA O TRABALHO, FAMILIARES E VIZINHOS : Deco denuncia assédio na  

recuperação de crédito 

- PS : Seguro aberto a reforma do Estado Social 

- MINISTRO NO PARLAMENTO : Hospitais do SNS desviavam para privado 

- EM LISBOA : Polícias manifestam-se contra Orçamento do Estado 

- AÇORES : XI Governo Regional dos Açores toma hoje posse 

- Coordenador único das escolas militares (*) 

- Reforma e Orçamento de Estado - Seguro reforça diálogo social e rejeita participar em  

corte de 4 mil milhões (*) 

 

Correio da Manhã  

- Mau tempo na Madeira faz estragos 

- Crise: Crédito à economia continua em queda : Malparado sobe na habitação 

- Segurança Social perde 1,5 mil milhões na Bolsa (*) 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO067889.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2868157&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2867970&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2866941
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2868163&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2868148
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/mau-tempo-na-madeira-faz-estragos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/malparado-sobe-na-habitacao
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Como funciona o colégio eleitoral nos EUA 

- Mulher de 36 anos é a nova presidente da Assembleia dos Açores 

- Ministro da Defesa garante que FMI não impõe reestruturação (*) 

 

Público 

- Especial eleições EUA: Obama parte em vantagem para a reeleição 

- Memorando de entendimento : Nuno Crato quer mais ensino articulado com as empresas  

em Portugal 

- Polícias saem à rua contra “medidas injustas” do novo Orçamento do Estado 

- Resultados dos primeiros nove meses de 2012 : BCP com prejuízo de 796,3 milhões de-  

euros 

- Entregar informação classificada a privados é "completo absurdo", critica Marques Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=2866781
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2867378&page=-1
http://www.publico.pt/Mundo/barack-obama-parte-em-vantagem-para-a-reeleicao-1570222?all=1
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/nuno-crato-quer-mais-ensino-articulado-com-as-empresas-em-portugal-1570231
http://www.publico.pt/Sociedade/policias-saem-a-rua-contra-medidas-injustas-do-novo-orcamento-do-estado-----1570230
http://economia.publico.pt/Noticia/bcp-com-prejuizo-de-7963-milhoes-de-euros-1570160
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/entregar-informacao-classificada-a-privados-e-completo-absurdo-critica-marques-junior-1570144
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Estudo. Portugueses dormem mal por causa da crise 

- Presidenciais EUA. Cenários depois de as urnas fecharem 

- Saúde assume primeira falha no acordo com a troika 

- Natalidade. Sem uma “mudança cultural” não nascem crianças 

- Rescisões e reformas no BCP podem atingir dois mil 

- Cortes. Seguro não quer falar com Passos e vai falar com Cavaco 

- Com esta posição do PS, Portugal vai aproximar-se da Grécia 

- Aluno que insultou Passos alvo de inquérito pelo Ministério Público 

- Desemprego sobe em Espanha e recessão aumenta em Itália 

- CES quer que governo renegoceie empréstimo com a troika 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Entrega a privados da gestão de dados classificados levanta dúvidas a  

constitucionalistas 

- EDUCAÇÃO : Universidade do Algarve "não pode funcionar" em 2013 com cortes previstos  

– Reitor 

- EDUCAÇÃO : Universidade de Évora vai concentrar recursos "no que é fundamental" caso  

avancem cortes previstos 

- ACTUALIDADE : Socialistas sugerem manobra do Governo com a discussão sobre a  

reforma do Estado 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/portugal/estudo-crise-financeira-esta-tirar-sono-metade-dos-portugueses
http://www.ionline.pt/mundo/presidenciais-os-cenarios-possiveis-depois-urnas-fecharem
http://www.ionline.pt/portugal/saude-assume-primeira-falha-no-acordo-troika
http://www.ionline.pt/portugal/natalidade-sem-uma-mudanca-cultural-nao-nascem-criancas
http://www.ionline.pt/dinheiro/bcp-rescisoes-reformas-podem-atingir-2-mil-funcionarios
http://www.ionline.pt/portugal/cortes-seguro-nao-quer-falar-passos-vai-falar-cavaco
http://www.ionline.pt/portugal/esta-posicao-ps-portugal-vai-aproximar-se-da-grecia
http://www.ionline.pt/portugal/aluno-insultou-passos-alvo-inquerito-pelo-ministerio-publico
http://www.ionline.pt/dinheiro/desemprego-sobe-espanha-recessao-aumenta-italia
http://www.ionline.pt/dinheiro/ces-quer-governo-renegoceie-emprestimo-troika
http://www.destak.pt/artigo/144794-entrega-a-privados-da-gestao-de-dados-classificados-levanta-duvidas-a-constitucionalistas
http://www.destak.pt/artigo/144790-universidade-do-algarve-nao-pode-funcionar-em-2013-com-cortes-previstos-reitor
http://www.destak.pt/artigo/144791-universidade-de-evora-vai-concentrar-recursos-no-que-e-fundamental-caso-avancem-cortes-previstos
http://www.destak.pt/artigo/144773-socialistas-sugerem-manobra-do-governo-com-a-discussao-sobre-a-reforma-do-estado
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Livro "A Segurança no Mar - uma visão holística" é apresentado no Oceanário de 

Lisboa  

Marinha - Chegada do NRP Arpão à Base Naval de Lisboa 

Força Aérea - Mulher resgatada de falésia pelo helicóptero EH-101 

Força Aérea - Tomou posse novo Comandante da Base Aérea Nº4 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - VALM COA na Cerimónia de Dia de Finados em 

Santa Maria 

 

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 

06-11-2012 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/LivroASegurancanoMarumavisaoholisticaeapresentadonoOceanariodeLisboa.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ChegadadoNRPArpaoaBaseNavaldeLisboa.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-185-mulher-resgatada-de-falesia-pelo-helicoptero-eh-101
http://www.emfa.pt/www/noticia-184-tomou-posse-novo-comandante-da-base-aerea-n-4
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/479
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/1106/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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