
Noticias    

Diário de Noticias 

- DISCURSO DA VITÓRIA EM CHICAGO (COM VÍDEO) : Obama reeleito Presidente promete:  

"O melhor ainda está para vir" 

- O VENCIDO (COM VÍDEO) : Romney faz o discurso da derrota com elogios a Ryan 

- AS REAÇÕES : Merkel felicita Obama e saúda cooperação contra a crise 

- GUILHERME PINTO : José Sócrates "vai ser muito bem avaliado" pela História 

- ENTREVISTA : Seguro diz-se preparado para Governar 

- 'FARMÁCIA DE LUTO' : Farmácias entregam hoje petição com 320 mil assinaturas 

- CHUVAS FORTES : Centro e sul de Portugal continental sob aviso amarelo 

- CONTRA MEDIDAS DE AUSTERIDADE : Grécia enfrenta segundo dia consecutivo de greve  

geral 

- Aguiar-Branco dá orçamento à Autoridade Marítima (*) 

 

Correio da Manhã  

- Imobiliário: Legislação permite dois aumentos : Rendas antigas sobem 5,04 por cento 

- Lisboa: 5000 polícias manifestaram-se ontem frente à AR : Beijo entre polícias sela  

manifestação (com vídeo) 

- Regresso do submarino a Lisboa (*) 

- 120 dias para cortar no Estado (*) 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2870665&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2870628&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2870757&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2870814&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2869861
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2870856
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2870868&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2870930&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/rendas-antigas-sobem-504-por-cento
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/beijo-entre-policias-sela-manifestacao-com-video
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Cavaco Silva diz que é preciso "projetar" sinais de "confiança no futuro" do país 

- CGD passa de lucros a prejuízos de 130 milhões de euros até setembro 

 

Público 

- Cavaco avisa que ninguém o pressionará na análise do Orçamento 

- Primeira medida de Seguro num Governo seria "negociar com os nossos credores" 

 
Ionline 

- “Não haverá despedimentos no Estado em 2013” 

- PR pede acordo com PS sobre cortes e Seguro já admite eleições 

- Silva Carvalho volta a pedir levantamento do segredo de Estado 

- Banco de Fomento. Nem Faria de Oliveira apoia projecto do governo 

- Saúde. OMS desconhece missão anunciada pelo ministério 

- Ricardo Salgado defende que privatizações têm que ser concretizadas 

- "Não é fácil" cortar despesa do Estado sem o PS (*) 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Vendas do comércio a retalho caem 0,2% na zona euro, Portugal com 2.ª  

maior descida 

- EUA/ELEIÇÕES : Reeleição de Obama foi escolha "por uma América aberta e solidária" –  

Hollande 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2870114
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2869685&page=-1
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/cavaco-avisa-que-ninguem-o-pressionara-na-analise-do-orcamento-1570347
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/primeira-medida-de-seguro-num-governo-seria-renegociar-a-divida-1570345
http://www.ionline.pt/dinheiro/financas-nao-vai-haver-despedimentos-no-estado
http://www.ionline.pt/portugal/cavaco-nao-facil-cortar-despesa-estado-sem-ps
http://www.ionline.pt/portugal/silva-carvalho-volta-pedir-levantamento-segredo-estado-passos-coelho
http://www.ionline.pt/dinheiro/banco-fomento-nem-faria-oliveira-apoia-projecto-governo
http://www.ionline.pt/portugal/saude-oms-desconhece-missao-anunciada-pelo-ministerio
http://www.ionline.pt/dinheiro/ricardo-salgado-defende-privatizacoes-tem-ser-concretizadas
http://www.destak.pt/artigo/144910-vendas-do-comercio-a-retalho-caem-02-na-zona-euro-portugal-com-2.-maior-descida
http://www.destak.pt/artigo/144907-reeleicao-de-obama-foi-escolha-por-uma-america-aberta-e-solidaria-hollande
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUSEU MILITAR DE ELVAS  

Exército - ABERTURA SOLENE DO ANO LETIVO 2012/20123 NO INSTITUTO DE ODIVELAS 

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 - Submarino ARPÃO chega a Lisboa  

 

 

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 

07-11-2012 

 

http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDOANIVERS%C3%81RIODOMUSEUMILITARDEELVAS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTURASOLENEDOANOLETIVO201220123NOINSTITUTODEODIVELAS.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/480
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/1107/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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