
Noticias    

Diário de Noticias 

- PALMELA : Autoeuropa faz paragem de produção até 7 de janeiro 

- LISBOA : Mau tempo obrigou Sapadores a mais de 150 intervenções 

- DOMINGO : Reformados em frente à residência oficial do PM 

 

Correio da Manhã  

- Pensões: Subsídio de férias sofre corte progressivo a partir dos 600 euros : Natal dos  

reformados diluído em 12 meses 

- Assembleia da República : Primeiro-ministro no Parlamento para debate duplo 

- Desemprego : IEFP contabiliza mais de 20 mil professores sem colocação 

 

Jornal de Noticias 

- Medina Carreira: "Não tenho nada a ver" com caso Monte Branco 

- PS exigirá eleições "quando entender que o Governo não tem condições para continuar" 

- Passos já admite mais tempo e menos juros para pagar a dívida 

- Comércio, restauração, educação e construção figuram entre setores com mais  

desemprego 

- Lisboa é a 44.ª cidade com mais qualidade de vida 

 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2932969&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2932220&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2932965&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/natal-dos-reformados-diluido-em-12-meses
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/primeiro-ministro-no-parlamento-para-debate-duplo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/iefp-contabiliza-mais-de-20-mil-professores-sem-colocacao
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Seguranca/Interior.aspx?content_id=2933096&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2932447&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2933114
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2933084&page=-1
http://www.jn.pt/Tendencias/Locais/Interior.aspx?content_id=2926271&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Presidente da RTP reuniu-se com gestor angolano que quer comprar DN e JN 

- Mendes acusa Gaspar de fazer dos portugueses "um conjunto de atrasados mentais” 

- Todos os pensionistas vão receber subsídio de Natal em duodécimos 

- Deutsche Bank acusado de ocultar 9 mil milhões de euros em dívida para fugir a resgate 

- Grupo de sábios criado pelo Governo propõe renegociação da dívida (*) 

 

Ionline 

- “Não há trapalhada nenhuma” 

- Coligação treme. Portas concorda com Cavaco 

- Seguro escreve directamente à troika 

- Caso RTP. Nuno Santos vai ser alvo de um inquérito disciplinar 

- Governo acaba com freguesias mas deixa destino dos serviços nas mãos dos novos autarcas 

- Teodora Cardoso defende que é preciso "uma revolução" na Administração Pública 

- BCE prevê recessão maior e mais longa na zona euro 

- Falsa urgência em privatizar lança dúvidas sobre as operações 

 

Sol 

- Lajes condenada em 2009 (*) 

- Droga de voo (*) 

- ´Privatização dos Estaleiros de Viana é um processo incerto´ - Entrevista a Carlos Veiga  

Anjos (*) 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/presidente-da-rtp-reuniuse-com-gestor-angolano-que-quer-comprar-dn-e-jn-1576495
http://www.publico.pt/politica/noticia/mendes-acusa-gaspar-de-fazer-dos-portugueses-um-conjunto-deatrasos-mentais-1576491
http://www.publico.pt/economia/noticia/todos-os-pensionistas-vao-receber-subsidio-de-natal-em-duodecimos-1576392
http://www.publico.pt/economia/noticia/deutsche-bank-acusado-de-ocultar-9-mil-milhoes-de-euros-em-divida-para-fugir-a-resgate-1576342
http://www.ionline.pt/portugal/nao-ha-trapalhada-nenhuma
http://www.ionline.pt/portugal/portas-cola-se-ao-presidente-choca-passos-vitor-gaspar
http://www.ionline.pt/portugal/oe2013-nao-vou-pressionar-presidente-da-republica
http://www.ionline.pt/portugal/caso-rtp-nuno-santos-vai-ser-alvo-inquerito-disciplinar
http://www.ionline.pt/portugal/governo-acaba-freguesias-deixa-destino-dos-servicos-nas-maos-dos-novos-autarcas
http://www.ionline.pt/portugal/teodora-cardoso-defende-preciso-uma-revolucao-na-administracao-publica
http://www.ionline.pt/dinheiro/bce-preve-recessao-maior-mais-longa-na-zona-euro
http://www.ionline.pt/dinheiro/falsa-urgencia-privatizar-lanca-duvidas-sobre-operacoes
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (NOVIDADE) 

- "Vítor Gaspar está a gozar com o pagode" 

- Seguro admite exigir eleições antecipadas 

- Um escândalo chamado RTP 

- Governo estuda alterações nos horários da Função Pública 

- Jerónimo de Sousa quer referendo sobre saída do euro 

- Reformas antecipadas sem penalização até ao fim do mês 

- Zona euro pode vir a ajudar-nos a pagar subsídios de desemprego 

- BCE diz que Portugal até paga juros mais baixos 

- Dez obras emblemáticas de um génio da arquitetura 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Reformados do setor privado e público vão receber subsídio dividido em  

doze meses 

- ACTUALIDADE : PIB sofreu contração de 3% no conjunto dos três primeiros trimestres do  

ano – INE 

- ACTUALIDADE : Governo quer mesmas condições que Grécia conseguiu para empréstimos  

do Fundo de Estabilidade Europeu – PM 

 

Diário Económico 

- Segurança Social e Educação suportam 85% da reforma do Estado (*) 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://expresso.sapo.pt/vitor-gaspar-esta-a-gozar-com-o-pagode=f772178
http://expresso.sapo.pt/seguro-admite-exigir-eleicoes-antecipadas=f772118
http://expresso.sapo.pt/um-escandalo-chamado-rtp=f772189
http://expresso.sapo.pt/governo-estuda-alteracoes-nos-horarios-da-funcao-publica=f772045
http://expresso.sapo.pt/jeronimo-de-sousa-quer-referendo-sobre-saida-do-euro=f772044
http://expresso.sapo.pt/reformas-antecipadas-sem-penalizacao-ate-ao-fim-do-mes=f771910
http://expresso.sapo.pt/zona-euro-pode-vir-a-ajudar-nos-a-pagar-subsidios-de-desemprego=f772181
http://expresso.sapo.pt/bce-diz-que-portugal-ate-paga-juros-mais-baixos=f757624
http://expresso.sapo.pt/dez-obras-emblematicas-de-um-genio-da-arquitetura=f771900
http://www.destak.pt/artigo/147956-reformados-do-setor-privado-e-publico-vao-receber-subsidio-dividido-em-doze-meses
http://www.destak.pt/artigo/148039-pib-sofreu-contracao-de-3-no-conjunto-dos-tres-primeiros-trimestres-do-ano-ine
http://www.destak.pt/artigo/148033-governo-quer-mesmas-condicoes-que-grecia-conseguiu-para-emprestimos-do-fundo-de-estabilidade-europeu-pm
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Evacuação médica de um tripulante do navio "GENMAR ARGUS” 

Marinha - Chefe do Estado-Maior da Armada inaugura Mostra documental - Conselho do 

Almirantado 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – ACESSO EBSCO 

Força Aérea - Missão noturna a mais de 500km das Lajes 

Força Aérea - Frota C-295M alcança 10.000 horas de voo 

 

 

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/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaomedicadeumtripulantedonavioGENMARARGUS.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ChefedoEstadoMaiordaArmadainauguraMostradocumentalConselhodoAlmirantado.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93ACESSOEBSCO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-210-missao-noturna-a-mais-de-500km-das-lajes
http://www.emfa.pt/www/noticia-211-frota-c-295m-alcanca-10-000-horas-de-voo
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/1207/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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