
Noticias    

Diário de Noticias 

- DISTÚRBIOS APÓS MANIFESTAÇÃO : Polícia procura imagens para identificar suspeitos 

- COMPRA DE CRÉDITO : Banqueiros receiam que Estado não cumpra acordo 

- BASTONÁRIO : Médicos experientes obrigados a emigrar para sobreviver 

- PARTIDO COMUNISTA CHINÊS : Xi Jinping eleito secretário-geral 

- Para resolver impasse orçamental: Obama "aberto a compromisso" com republicanos 

- DOENÇA : Portuguesa identificou gene que aumenta risco de Alzheimer 

- INSTITUTO DE METEOROLOGIA : País sob aviso amarelo devido ao vento e chuva forte 

- "Armadores têm muitas queixas da Marinha" (*) 

 

Correio da Manhã  

- Crise: Primeiro-ministro visitou Sicasal : Passos Coelho: “Não há razão para pessimismo” 

- Religião: Bispo de Portalegre diz que taxa de fertilidade “é uma tragédia” : Igreja pede  

mais bebés às famílias 

- Violência: Rasto de violência estendeu-se por um quilómetro e meio : 48 feridos em  

confrontos (COM VÍDEOS) 

- Tropa sem instabilidade (*) 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2886992&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2887245&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2887246&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2887301&seccao=%C1sia
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2886847&seccao=EUA%20e%20Am%E9ricas&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=2887311&seccao=Sa%FAde&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2887266&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/passos-coelho-nao-ha-razao-para-pessimismo
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/igreja-pede-mais-bebes-as-familias
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/48-feridos-em-confrontos-com-videos
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- "Revoluções fazem-se na rua" 

- "Há pessoas interessadas em instabilidade nas Forças Armadas", diz general Luís Araújo 

- Carga policial contra manif (*) 

 

Público 

- Novo líder comunista promete "grande renovação da nação chinesa" 

- Estivadores prolongam greve, Governo decreta serviços mínimos 

- PIB português cai 3,4% e agrava queda desde início da crise 

- Taxa de desemprego bate novo recorde e chega a 15,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documen 
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http://www.jn.pt/multimedia/video.aspx?content_id=2886360
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2886551&page=-1
http://www.publico.pt/Mundo/xi-jinping-e-o-novo-lider-do-partido-comunista-chines-1572519
http://economia.publico.pt/Noticia/governo-decreta-servicos-minimos-nos-portos-ate-dia-28-apos-o-prolongamento-da-greve-ate-dezembro-1572520
http://economia.publico.pt/Noticia/economia-portuguesa-acentua-queda-e-desce-34-do-pib-1572406
http://economia.publico.pt/Noticia/taxa-de-desemprego-sobe-para-158-1572419
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Reavaliação do IMI. Fisco pede a proprietários envio de plantas das casas 

 -Greve geral. Manifestantes detidos sem direito a advogado 

- Passos. “Precisamos que clima político e social não seja fracturante” 

- Colômbia joga forte na TAP e na ANA. Efromovich na delegação oficial 

- Medicamentos. Orientações da tutela causaram prejuízos de 300 mil euros 

- Diferença entre homens e mulheres empregados cai 50% em dez anos 

- PSD/CDS contra quotas femininas de Durão Barroso 

- Greve Geral. Deputados estiveram na rua com manifs 

- Portas sugere "egoísmo" nos estivadores grevistas 

- Obama mantém receita: mais impostos para os mais ricos 

- União Europeia em guerra total falha acordo sobre orçamento 

- Economia cai 0,8% no terceiro trimestre e já acumula oito trimestres em queda 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : "Esta é uma das maiores greves gerais de sempre" -- Arménio Carlos 

- ACTUALIDADE : Subida de preços na zona euro desacelera para 2,5% em outubro –  

Eurostat 

- ACTUALIDADE : Enfermeiros a emigrar aumentaram, mais de 2.300 devem sair do país  

este ano 

- ACTUALIDADE : CEMGFA critica cartões vermelhos ao Governo na concentração de sábado 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.ionline.pt/dinheiro/imi-proprietarios-notificados-pelo-fisco-apresentarem-plantas-casas
http://www.ionline.pt/portugal/greve-geral-psp-deteve-sete-adultos-disturbios-identificou-mais-20-pessoas-0
http://www.ionline.pt/portugal/passos-precisamos-clima-politico-social-nao-seja-fracturante
http://www.ionline.pt/portugal/presidente-da-colombia-passos-coelho-abrem-hoje-seminario-sobre-investimento
http://www.ionline.pt/portugal/medicamentos-orientacoes-da-tutela-causaram-prejuizos-300-mil-euros
http://www.ionline.pt/dinheiro/diferenca-entre-homens-mulheres-empregados-cai-50-dez-anos
http://www.ionline.pt/portugal/psdcds-contra-quotas-femininas-durao-barroso
http://www.ionline.pt/portugal/greve-geral-deputados-estiveram-na-rua-manifs
http://www.ionline.pt/portugal/portas-sugere-egoismo-nos-estivadores-grevistas-avisa-governo-assumira-responsabilidades
http://www.ionline.pt/mundo/obama-mantem-receita-mais-impostos-os-mais-ricos
http://www.ionline.pt/dinheiro/uniao-europeia-guerra-total-falha-acordo-sobre-orcamento
http://www.ionline.pt/dinheiro/economia-cai-08-no-terceiro-trimestre-ja-acumula-oito-trimestres-queda
http://www.destak.pt/artigo/145669-esta-e-uma-das-maiores-greves-gerais-de-sempre-armenio-carlos
http://www.destak.pt/artigo/145771-subida-de-precos-na-zona-euro-desacelera-para-25-em-outubro-eurostat
http://www.destak.pt/artigo/145758-enfermeiros-a-emigrar-aumentaram-mais-de-2.300-devem-sair-do-pais-este-ano
http://www.destak.pt/artigo/145751-cemgfa-critica-cartoes-vermelhos-ao-governo-na-concentracao-de-sabado
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Polícia Marítima da Figueira da Foz interceta pescadores ilegais de Meixão  

Marinha - Marinha assinala Dia Nacional do Mar  

Exército - COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUSEU MILITAR DE ELVAS 

Exército - REPORTAGEM DA RTP NA ESCOLA PRÁTICA DE ARTILHARIA – MUDAR DE VIDA 

Exército - III CAMPEONATO IBERO-AMERICANO DE TIRO 

Exército - DEFESA VENDE 25 QUARTÉIS  

Exército - ABERTURA SOLENE DO ANO LETIVO 2012/2013 DA ACADEMIA MILITAR 

 

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 

15-11-2012 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/PoliciaMaritimadaFigueiradaFozintercetapescadoresilegaisdeMeixao.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/MarinhaassinalaDiaNacionaldoMar2012.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/COMEMORA%C3%87%C3%95ESDOANIVERS%C3%81RIODOMUSEUMILITARDEELVAS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/REPORTAGEMDARTPNAESCOLAPR%C3%81TICADEARTILHARIA%E2%80%93MUDARDEVIDA.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/IIICAMPEONATOIBERO-AMERICANODETIRO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DEFESAVENDE25QUART%C3%89IS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ABERTURASOLENEDOANOLETIVO20122013DAACADEMIAMILITAR.aspx
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/1115/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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