
Noticias    

Diário de Noticias 

- Juiz Conselheiro do Constitucional: Recolha de imagens pela polícia na RTP "é ilegal" 

- GARANTIA DO PRESIDENTE FRANCÊS : Crise na zona euro está ultrapassada, diz Hollande 

- SERVIÇOS DE SAÚDE : Notificações de casos de maus tratos infantis sobem 

- FUNÇÃO PÚBLICA : Mais de 1/3 dos reformados de janeiro são professores 

- CÂNDIDA ALMEIDA : Crise é "grande oportunidade" para diminuir corrupção 

- PRÉMIO NOBEL DA PAZ : Barroso assegura que euro "será defendido" 

- MOTA AMARAL : Eliminação da função militar nas Lajes "não é desejável" 

- Líder da Concelhia do CDS: Gonçalves Pereira pede demissão do presidente da- ANAFRE 

- NOTA DA PRESIDÊNCIA : Gabriel Costa nomeado novo primeiro-ministro são-tomense 

- Portugal reduzirá facilidades de uso das Lajes pelos EUA (*) 

- Amaral Frazão vai trabalhar para os Sousas (*) 

- Governo mínimo já criou 92 grupos de trabalho (*) 

 

Correio da Manhã  

- Fusão concluída : BIC e BPN já são um só banco 

- Estatísticas do Banco de Portugal : Malparado supera os 5 mil milhões em Outubro 

- União Europeia recebe hoje prémio : Barroso: Nobel da Paz é “estímulo” e “aviso” 

- Autárquicas: Relvas adverte presidente da Câmara de Lisboa : “António Costa que se  

cuide” 

- Educação: Pais e professores sugerem cortes : Ensino pago em Fevereiro 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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Jornal de Noticias 

- Portagens de sete antigas SCUT já renderam mais de 156 milhões 

- Merkel diz não poder "levantar o alerta" sobre crise na zona euro 

 

Público 

- Moçambique compra posição da CGD no Banco Nacional de Investimentos 

- Jorge Miranda defende que é “indispensável” fiscalização do Orçamento 

- Conselheiros do CDS lamentam recusa em ouvir já Gaspar 

- Jardim Gonçalves: BCP foi “tomado de assalto” pelo poder 

- ONU prolonga Quioto, mas adia outras decisões 

 

Ionline 

- Governo já cortou 2,3 mil milhões. Para o ano está previsto o corte de mais 4 mil milhões 

- Durão Barroso diz que "este é o momento" para começar a investir em Portugal 

- Bancos proibidos de mudar condições de crédito a partir desta segunda-feira 

- OCDE continua a prever retoma económica de Portugal, Grécia e Irlanda 

- Corporación América fecha proposta para compra da ANA 

- Frente Comum pede a Cavaco que mande fiscalizar constitucionalidade das novas regras  

para a função pública 

- Seguro quer justiça mais rápida e especializada para captar investimento estrangeiro 

- RTP/Imagens. Garcia Pereira vai apresentar queixa ao Ministério Público 

- Dívida à troika não pode pôr em causa necessidades básicas, diz Cáritas 

- CCR diz que tem condições para oferecer mais dinheiro na privatização da ANA 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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Expresso 

- Pires de Lima admite convidar Gaspar para Conselho Nacional do CDS-PP 

- Constitucionalistas temem "refundação do Estado" 

- Quanto vale a TAP, afinal? 

- Se Cavaco não for "garante da Constituição então não pode ser PR" 

- Alemanha quer um ministro das Finanças a liderar Eurogrupo 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Primeiro-ministro italiano assegura que não existe risco de "vazio" político 

- ACTUALIDADE : Ministro apela a que intervenientes na proteção civil deixem egoísmos e  

interesses corporativos 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Evacuação médica de um tripulante da embarcação de recreio “DAIWA” 

Marinha - Ministro da Defesa Nacional visita o Aquário Vasco da Gama  

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DA ARMA E DA ESCOLA PRÁTICA DE ARTILHARIA 

Exército - LOUVOR ATRIBUÍDO À BANDA MILITAR DA MADEIRA 

Estado-maior-General das Forças Armadas - Militares portugueses da ISAF apoiam crianças 

Afegãs 

 

 

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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