
Noticias    

Diário de Noticias 

- BANCO DE PORTUGAL : Défice sem medidas temporárias nos 6,2% do PIB 

- REUNIÃO COM A 'TROIKA' : PS exige divulgação da execução orçamental de outubro 

- QUARTÉIS DA GNR EM USO EXCLUÍDOS : Governo vende 25 imóveis militares 

- OE2013 : CDS critica "salários milionários" na RTP 

- FIM DO REGIME DE EXCEÇÃO : Trabalhadores da CGD e TAP com cortes em 2013 

- GREVE GERAL : Transportes condicionados já a partir de hoje 

- GREVE GERAL : Segunda paralisação em 8 meses com agravamento social 

- Percentagem de prematuros mantêm-se: Taxa de natalidade deve descer 20% este ano 

- PORTUGAL : Parceiros sociais reúnem-se hoje com a "troika" 

- A 4ª República (eu também tenho um sonho) 

- Militar apresenta-se ao serviço e é submetida a exame médico (*) 

- Merkel e Passos prometem pressionar BCE (*) 

 

Correio da Manhã  

- Sondagem CM/Aximage: Dois terços dos inquiridos estão decepcionados : Chumbo total 

- Pires de Lima : Derrapagem do défice "é normal" 

- Comissão Europeia contra "excepções estatísticas" : Bruxelas sinalizar chumbo da ANA para  

reduzir défice 

- Boletim de Outono do Banco de Portugal : Economia portuguesa vai cair 1,6% em 2013 

- Alemanha ganha 1,9 milhões/dia (*) 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

13-11-2012 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2883314
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2883404&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2883383&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2883376
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2882613&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2882929&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2882869&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2882846&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2882859&page=-1
http://www.aofa.pt/artigos/Eduardo_Silvestre_A_4_Republica.pdf
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/chumbo-total
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/derrapagem-do-defice-e-normal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/bruxelas-sinalizar-chumbo-da-ana-para-reduzir-defice
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/economia-portuguesa-vai-cair-16-em-2013
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Saiba que transportes param amanhã devido à greve 

- Pedidos de ajuda de sobre-endividados à DECO aumentou 25% 

 

Público 

- Boletim Económico de Outono : Banco de Portugal prevê recessão maior em 2013 

- TAP teve de suspender 163 das 360 ligações programadas : Já foram cancelados 200 voos  

por causa da greve 

- Governo, PSD e CDS calados face a críticas do jornal do regime angolano 

- Portugueses descobrem moléculas para lutar contra a fibrose quística 

- Viagem ao mundo dos protestos anti-Merkel 

- Movimento Sem Emprego apela à "desobediência civil como forma de resistência" 

- Crise : Orçamento de 2013 passa no Parlamento grego com maioria confortável 

- Mudanças nos Quadros de Zona Pedagógica podem afectar 11 mil professores 

 

Diabo 

- Militares marcharam contra "ameaça à Pátria" (*) 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documen 

 

27-08-2012 

 

13-11-2012 

 

 

http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2883012&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2883661&page=-1
http://economia.publico.pt/Noticia/banco-de-portugal-preve-recessao-maior-em-2013-1572285
http://economia.publico.pt/Noticia/ja-foram-cancelados-200-voos-por-causa-da-greve-geral-1572277
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/governo-psd-e-cds-calados-face-a-criticas-do-jornal-do-regime-angolano-1572290
http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/portugueses-descobrem-moleculas-para-lutar-contra-a-fibrose-quistica-1572267?all=1
http://www.publico.pt/Economia/viagem-ao-mundo-dos-protestos-antimerkel-1572247?all=1
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/movimento-sem-emprego-apela-a-desobediencia-civil-como-forma-de-resistencia-1572308
http://www.publico.pt/Economia/orcamento-de-2013-passa-no-parlamento-grego-com-maioria-confortavel--1572041
http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/mudancas-nos-quadros-de-zona-pedagogica-podem-afectar-11-mil-professores-1572209
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Governo assume que vai falhar com a troika 

- Portugal mantém terceira taxa de desemprego mais elevada da OCDE 

- Merkel promete final feliz a Passos Coelho 

- Ministro da Economia pede a Bruxelas que não impeça fiscalidade competitiva para  

empresas 

- Relvas diz que RTP vai ter que viver "sem indemnização compensatória" no médio prazo 

- Investimento alemão em Portugal caiu 26% 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Portagens nas autoestradas vão subir 2,03% em 2013 

- ACTUALIDADE : Merkel "passou ao mundo um sinal que vale mais do que mil  

manifestações em Portugal" – Menezes 

- ACTUALIDADE : Abrandamento das exportações tem que ser contrariado aposta fora da  

zona euro - Santos Pereira 

- ACTUALIDADE : Oposição acusa Governo de esconder planos para o serviço público de  

comunicação social 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

13-11-2012 

 

 

http://www.ionline.pt/dinheiro/governo-assume-vai-falhar-troika
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugal-mantem-terceira-taxa-desemprego-mais-elevada-da-ocde
http://www.ionline.pt/portugal/passos-und-merkel-uma-esperanca-pais-presta-contas
http://www.ionline.pt/dinheiro/europa-vital-comissao-nao-bloqueie-crescimento-portugal
http://www.ionline.pt/media-televisao/relvas-diz-rtp-vai-ter-viver-sem-indemnizacao-compensatoria-no-medio-prazo
http://www.ionline.pt/dinheiro/investimento-alemao-saldo-negativo-203-milhoes-agosto
http://www.destak.pt/artigo/145554-portagens-nas-autoestradas-vao-subir-203-em-2013
http://www.destak.pt/artigo/145550-merkel-passou-ao-mundo-um-sinal-que-vale-mais-do-que-mil-manifestacoes-em-portugal-menezes
http://www.destak.pt/artigo/145534-abrandamento-das-exportacoes-tem-que-ser-contrariado-aposta-fora-da-zona-euro-santos-pereira
http://www.destak.pt/artigo/145525-oposicao-acusa-governo-de-esconder-planos-para-o-servico-publico-de-comunicacao-social
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Oficial Relações Públicas e Porta-voz do CEMGFA 

 

 

 

 

 

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 

13-11-2012 

 

http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2012-14
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/1113/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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