
Noticias    

Diário de Noticias 

- Estaleiros Navais de Viana do Castelo - uma nova oportunidade? 

- JUNTO À SEDE DA PT : Trabalhadores das Páginas Amarelas contra despedimentos 

- José Sócrates sobre os Estaleiro: "As duas últimas encomendas foram obtidas por mim" 

- Pedro Marques Lopes - Tea Party à portuguesa 

- Saída de pilotos afeta Força Aérea (*) 

 

Correio da Manhã 

- Português desenvolve método para detetar cancro 

- Parlamento grego aprova Orçamento do Estado 

 

Jornal de Notícias 

- Microsoft contrata 25 pessoas em Portugal dois meses depois de despedir 120 

- Câmara dá tolerância de ponto a quem quiser participar na manifestação dos Estaleiros de  

Viana 

- Chefe do Estado-Maior da Força Aérea alerta para riscos da saída de pilotos 

- Fernando Santos - Os sobas dos partidos políticos 

- Militares querem firmeza dos chefes com o Governo (*) 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3574295&seccao=Convidados&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3576844&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3576447
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3575428&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/ciencia/tecnologia/portugues-desenvolve-metodo-para-detetar-cancro
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/parlamento-grego-aprova-orcamento-do-estado
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Tecnologia/Interior.aspx?content_id=3576871&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3576902&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3576092&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3576502&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Governo estuda venda em bolsa da área seguradora da CGD 

- Estaleiros sem encomendas nas mãos de um grupo endividado 

- António Correia de Campos - À nossa custa 

- Governo nomeia comissão instaladora do banco de fomento 

- Líder do PCP acusa "capital" de querer recuperar domínio perdido com a Constituição 

- Grécia aprova orçamento em desacordo com a troika 

- Grécia garante que ninguém morrerá por não ter eletricidade (*) 

 

Ionline 
- Freitas ao i: "Faltei à Aula Magna porque o encontro não era equilibrado" 

- Luz aumenta 2,8% para quem ainda não mudou para o mercado liberalizado 

- Empresas espanholas e chinesas controlam água de 20 municípios 

- Juros da dívida de Portugal sobem a dois e cinco anos e descem a dez anos 

- Ana Sá Lopes - O “apartheid” europeu aqui ao lado 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-estuda-venda-em-bolsa-da-area-seguradora-da-cgd-1615544
http://www.publico.pt/economia/noticia/estaleiros-sem-encomendas-na-mao-de-um-grupo-endividado-1615546
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-nossa-custa-1615528
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-nomeia-comissao-instaladora-do-banco-de-fomento-1615595
http://www.publico.pt/politica/noticia/lider-do-pcp-acusa-capital-de-querer-recuperar-dominio-perdido-com-a-constituicao-1615553
http://www.publico.pt/mundo/noticia/grecia-aprova-orcamento-mas-troika-ainda-nao-deu-luz-verde-1615507
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/freitas-ao-i-faltei-aula-magna-porque-encontro-nao-era-equilibrado/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-financas-pessoais/luz-aumenta-28-quem-ainda-nao-mudou-mercado-liberalizado/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/empresas-espanholas-chinesas-controlam-agua-20-municipios
http://www.ionline.pt/artigos/mercados/juros-da-divida-portugal-sobem-dois-cinco-anos-descem-dez-anos
http://www.ionline.pt/iopiniao/apartheid-europeu-aqui-ao-lado/pag/-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Marcelo diz que défice vai ser inferior ao esperado 

- Passos justifica "escolhas difíceis" para "salvar" reformados 

- Portugal regressa ao 'clube da bancarrota' 

- Seguro quer "contrato de desenvolvimento" com o interior 

- Quotas fraudulentas agitam eleições em concelhias do PS 

- Pensões: juízes querem saber o que diz o TC alemão (*) 

 

Diário Económico 

- “Despedimento colectivo é sempre possível” 

- Aumento da idade da reforma na Função Pública ‘preso’ pelo TC 

- Despedimentos : Correcção ao Código do Trabalho em risco de ir parar ao Constitucional 

- Segundo Rectificativo entra em vigor amanhã 

- Não se pode confundir uma manifestação de alguns militares com o universo global (*) 

Destak 

- NATAL EM LISBOA : Os concertos voltam às igrejas 

 

Youtube 

- Regime da incompatibilidade dos deputados à Assembleia da República - Intervenção Paulo  

de Morais no parlamento em 29Nov13 
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http://expresso.sapo.pt/marcelo-diz-que-defice-vai-ser-inferior-ao-esperado=f845164
http://expresso.sapo.pt/passos-justifica-escolhas-dificeis-para-salvar-reformados=f845090
http://expresso.sapo.pt/portugal-regressa-ao-clube-da-bancarrota=f845025
http://expresso.sapo.pt/seguro-quer-contrato-de-desenvolvimento-com-o-interior=f845052
http://expresso.sapo.pt/quotas-fraudulentas-agitam-eleicoes-em-concelhias-do-ps=f844946
http://economico.sapo.pt/noticias/despedimento-colectivo-e-sempre-possivel_183255.html
http://economico.sapo.pt/noticias/aumento-da-idade-da-reforma-na-funcao-publica-preso-pelo-tc_183241.html
http://economico.sapo.pt/noticias/correccao-ao-codigo-do-trabalho-em-risco-de-ir-parar-ao-constitucional_183242.html
http://economico.sapo.pt/noticias/segundo-rectificativo-entra-em-vigor-amanha_183277.html
http://www.destak.pt/artigo/181332-os-concertos-voltam-as-igrejas
http://www.youtube.com/watch?v=SVaxY9oJEz4&feature=youtube_gdata
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - ENCALHE DO VELEIRO BEAGLE À ENTRADA DA BARRA DE FARO/OLHÃO 

Marinha - Cerimónia de Apresentação à Mrinha do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada  

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO RG1 

Exército - Eu, tu & Nós:Projeto de Promoção da Resiliência nas Famílias dos Militares  

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DA ZONA MILITAR DOS AÇORES 

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

ARMADAS ANGOLANAS VISITA UNIDADES MILITARES 

 

 

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 

09-12-2013 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Encalhe-do-veleiro-BEAGLE-a-entrada-da-barra-de-FaroOlhao.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Cerimonia-de-apresentacao-a-Marinha-do-Almirante-Chefe-do-Estado-Maior-da-Armada.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDOCOMANDANTEDORG1.aspx
http://www.exercito.pt/FNDAp/Paginas/Default.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDODIADAZONAMILITARDOSA%C3%87ORES.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/619
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/1209/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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