
Noticias    

Diário de Noticias 

- PARLAMENTO : Maioria PSD/CDS extingue 1200 juntas de freguesia 

- LAJES : "Portugal precisa estar mais atento aos EUA" 

- JOÃO BILHIM : "Acabaram-se os 'jobs for the boys'" na função pública 

- FUNÇÃO PÚBLICA : Sindicatos reúnem-se hoje com secretário de Estado 

- PORTO : Orçamento da Câmara para 2013 sofre corte de 30 milhões 

- Marinha: vigilância e fiscalização (*) 

- Passos legisla em terreno minado pelo Presidente (*) 

 

Correio da Manhã  

- No terceiro trimestre do ano : Economia da zona euro cai 0,1% e entra em recessão 

- Porto: De acordo com dados oficiais do Ministério da Economia : 16 mil famílias estão sem  

luz 

- Segurança: Chefe do Executivo enfrenta alunos : Passos discursa com protesto 

- Lisboa: Missa assinala 80 anos da Maternidade Alfredo da Costa : “Haverá mortes com o  

fecho” 

- Riscos para a saúde : Mães sem dinheiro dão leite de vaca a bebés 

- Aguiar-Branco fica sem carro (*) 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2929726
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2930440&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2930393
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2930406
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2929779&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/economia-da-zona-euro-cai-01-e-entra-em-recessao
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/16-mil-familias-estao-sem-luz
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-discursa-com-protesto
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/havera-mortes-com-o-fecho
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/maes-sem-dinheiro-dao-leite-de-vaca-a-bebes
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Jornal de Noticias 

- Morreu o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer 

- Pais não têm dinheiro para vacinar os filhos 

 

Público 

- Cinco mortos nas manifestações do Cairo; tanques cercam o Palácio presidencial 

- Cavaco quer Governo a defender melhores condições para o país 

- Álvaro Santos Pereira abre as portas a despedimentos nos portos portugueses 

- Governo decreta mais uma hora nos serviços mínimos dos portos 

- PS-Açores vai requerer fiscalização sucessiva do Orçamento do Estado 

- Auditorias a colégios do GPS provocadas por denúncias de professores 

- IGAI abriu processo sobre detenções na manifestação de 14 de Novembro 

 

Ionline 

- Pressa do governo faz baixar preço da ANA 

- Lei das Rendas. Só inquilinos com dificuldades económicas podem adiar aumento 

- MP quer devolver 300 mil euros a arguidos do Face Oculta 

- CDS apoia Fernando Seara para câmara de Lisboa 

- Reformas antecipadas no Estado podem chegar às 16 mil 

- FAO. Agricultura é das melhores estratégias para reduzir pobreza 

- Nuno Santos diz-se vítima de “saneamento político” 

- Cavaco com prazos apertados para enviar OE para o Constitucional 

- Banco de Portugal regulamenta regime incumprimento de contratos de crédito 

- Passos diz que secretas podem informar empresas (*) 

 (*) – noticia incluída no presente documen 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Brasil/Interior.aspx?content_id=2929847
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=2929742
http://www.publico.pt/mundo/noticia/dezenas-de-feridos-em-confrontos-entre-manifestantes-pro-e-antimorsi-no-cairo-1576223
http://www.publico.pt/politica/noticia/cavaco-quer-portugal-a-defender-melhores-condicoes-para-o-pais-na-eu-1576278
http://www.publico.pt/economia/noticia/alvaro-santos-pereira-abre-as-portas-a-despedimentos-os-portos-portugueses-1576225
http://www.publico.pt/economia/noticia/ministerio-da-economia-decreta-mais-uma-hora-nos-servicos-minimos-dos-portos-1576169
http://www.publico.pt/politica/noticia/psacores-vai-requerer-fiscalizacao-sucessiva-do-orcamento-de-estado-1576218
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/auditorias-a-colegios-do-gps-provocadas-por-denuncias-de-professores-1576331
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/igai-abriu-processo-sobre-detencoes-na-manifestacao-de-14-de-novembro-1576247
http://www.ionline.pt/dinheiro/ana-pressa-governo-receber-dinheiro-limita-ofertas-preco
http://www.ionline.pt/portugal/rendas-so-inquilinos-dificuldades-economicas-podem-adiar-aumento
http://www.ionline.pt/portugal/face-oculta-mp-pede-restituicao-300-mil-euros-caucoes-dez-arguidos
http://www.ionline.pt/portugal/joao-goncalves-pereira-seara-sera-candidato-forte-isso-bom-lisboa
http://www.ionline.pt/portugal/reformas-antecipadas-no-estado-podem-chegar-16-mil
http://www.ionline.pt/mundo/fao-agricultura-das-melhores-estrategias-reduzir-pobreza
http://www.ionline.pt/portugal/imagens-rtp-nuno-santos-diz-se-vitima-saneamento-politico
http://www.ionline.pt/portugal/cavaco-prazos-apertados-enviar-oe-constitucional
http://www.ionline.pt/dinheiro/banco-portugal-regulamenta-regime-incumprimento-contratos-credito-0
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Expresso (NOVIDADE) 

- Profissionais da Maternidade Alfredo da Costa exigem explicações 

- Governo recuou na exigência de melhores condições para a ajuda externa 

- Comando da NATO em Oeiras desativado no dia 18 

- Portugal mais corrupto que Espanha e França 

- Ninguém sabe quanto vai ganhar em janeiro 

- Ó Serra deixe o Dr. Mário Soares em paz 

- Os elogios não pagam dívidas 

- Expresso e leitores reúnem os últimos 40 anos em mais de 600 fotos 

- 50 livros que toda a gente deve ler 

- Visite Lisboa antes do terramoto de 1755 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Arquitecto brasileiro Oscar Niemeyer morreu no Rio de Janeiro aos 104  

anos 

- ACTUALIDADE : Comissão que seleciona funcionários públicos de topo já 'vetou' 10 dos  

160 gestores nomeados - João Bilhim 

- ACTUALIDADE : "Acabaram-se os 'jobs for the boys', isso posso garantir" - João Bilhim 

- ACTUALIDADE : Parque temático "Terra dos Sonhos" abre hoje com componente familiar  

reforçada, porque "ainda se paga pouco para sonhar" 

 

Bola 

- Condecoração (*) 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 
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http://expresso.sapo.pt/profissionais-da-maternidade-alfredo-da-costa-exigem-explicacoes=f771783
http://expresso.sapo.pt/governo-recuou-na-exigencia-de-melhores-condicoes-para-a-ajuda-externa=f771879
http://expresso.sapo.pt/comando-da-nato-em-oeiras-desativado-no-dia-18=f771707
http://expresso.sapo.pt/portugal-mais-corrupto-que-espanha-e-franca=f771548
http://expresso.sapo.pt/ninguem-sabe-quanto-vai-ganhar-em-janeiro=f771604
http://expresso.sapo.pt/-o-serra-deixe-o-dr-mario-soares-em-paz=f771823
http://expresso.sapo.pt/os-elogios-nao-pagam-dividas=f771704
http://expresso.sapo.pt/expresso-e-leitores-reunem-os-ultimos-40-anos-em-mais-de-600-fotos=f761094
http://expresso.sapo.pt/50-livros-que-toda-a-gente-deve-ler=f747892
http://expresso.sapo.pt/visite-lisboa-antes-do-terramoto-de-1755=f763402
http://www.destak.pt/artigo/147869-arquitecto-brasileiro-oscar-niemeyer-morreu-no-rio-de-janeiro-aos-104-anos
http://www.destak.pt/artigo/147895-comissao-que-seleciona-funcionarios-publicos-de-topo-ja-vetou-10-dos-160-gestores-nomeados-joao-bilhim
http://www.destak.pt/artigo/147892-acabaram-se-os-jobs-for-the-boys-isso-posso-garantir-joao-bilhim
http://www.destak.pt/artigo/147890-parque-tematico-terra-dos-sonhos-abre-hoje-com-componente-familiar-reforcada-porque-ainda-se-paga-pouco-para-sonhar
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Condecoração do Centro de Educação Física da Armada 

Força Aérea - Abertura do Ano Letivo do CFMTFA 2012/2013 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA recebe Delegação Militar da RP da 

CHINA 

 

 

 

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 

06-12-2012 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/CondecoracaodoCentrodeEducacaoFisicadaArmada.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-209-abertura-do-ano-letivo-do-cfmtfa-2012-2013
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/488
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/1206/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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