
Noticias    

Diário de Noticias 

- EM 2013 : Passos otimista sobre regresso de Portugal aos mercados 

- Sindicatos: "Agravamento da austeridade vai aumentar conflitualidade social" 

- GARCIA PEREIRA SOBRE O 14 DE NOVEMBRO : Processo de incidentes da manifestação  

tem ilegalidades 

- Contra a privatização da companhia aérea: Trabalhadores da TAP esperam muita adesão  

na marcha 

- LAJES : Missão americana fica mas com menos 400 militares 

- Gaspar: Condições da Grécia só dariam ganho de 10 milhões este ano 

- Isentar militares das FA de pagar retroativos (*) 

- Comando em Oeiras é desativado hoje (*) 

- "Portugal fica com três bandeiras da NATO no seu território"-entrevista a Reis Rodrigues(*) 

 

Correio da Manhã  

- Fiscalidade: Regras mais simples na União Europeia a partir de Janeiro : IVA adiantado  

termina em 2013 

- Sondagem: PSD não chega aos 27% nas intenções de voto : PS segura avanço 

- Memorando: Coordenadores do Bloco em encontro com Seguro : BE dá passo para rasgar  

com troika 

- BES e BPI premeiam funcionários 

- Acção cível para responsabilizar Estado : Professores em tribunal contra “roubo” de  

subsídios 

- Sindicato denuncia dados : Mais de sete mil enfermeiros no desemprego 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2953287&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO081212.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2952986&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2953027&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2952999&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO081219.html
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/iva-adiantado-termina-em-2013
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/ps-segura-avanco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/be-da-passo-para-rasgar-com-troika
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/bes-e-bpi-premeiam-funcionarios
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/professores-em-tribunal-contra-roubo-de-subsidios
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/mais-de-sete-mil-enfermeiros-no-desemprego
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- DECO avisa famílias para porem travão na contratação de créditos à habitação 

- "Chegou a hora de voltar à indústria" 

 

Público 

- Sindicatos alemães propõem plano Marshall para combater a crise na Europa 

- Portuguesas são das mulheres que mais trabalham sem receber 

- Gabinetes de José Dirceu promoveram a entrada de Efromovich na TAP 

- Maioria dos italianos estão contra uma candidatura de Monti 

 

Ionline 

- FNE contra atribuição da gestão de professores para municípios 

- Cortes nas reformas. Cavaco Silva perde 5 mil euros em 2013 

- Reformados têm “dever de solidariedade” para com o país 

- Privatizações. Governo esconde há cinco meses relatório sobre a EDP 

- Esquerda unida. Mais uma volta, mais condições inconciliáveis 

- Mario Draghi avisa Portugal que não deve renegociar ajudas 

- Gaspar. Não é possivel financiar funções do Estado que a sociedade não está disposta a  

pagar 

- Portugal vai explorar opções abertas no âmbito do FEEF, diz Vítor Gaspar 

- Sérgio Monteiro desmarca audição depois de polémica com Relvas 

- OCDE. Austeridade agrava situação das mulheres no mercado de trabalho 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2953201&page=-1
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=2952075&dossier=O%20Norte%20faz%20bem&page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/sindicatos-alemaes-propoem-plano-marshall-para-combater-a-crise-na-europa-1577824
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portuguesas-sao-das-mulheres-que-mais-trabalham-sem-receber-1577744
http://www.publico.pt/economia/noticia/gabinetes-de-jose-dirceu-promoveram-a-entrada-de-efromovich-na-tap-1577654
http://www.publico.pt/mundo/noticia/maioria-dos-italianos-estao-contra-uma-candidatura-de-monti-1577742
http://www.ionline.pt/portugal/fne-contra-atribuicao-da-gestao-professores-municipios
http://www.ionline.pt/dinheiro/polemica-nas-pensoes-cavaco-silva-perde-cerca-cinco-mil-euros-2013
http://www.ionline.pt/portugal/reformados-tem-dever-solidariedade-pais
http://www.ionline.pt/dinheiro/privatizacoes-relatorio-sobre-edp-ha-cinco-meses-divulgar
http://www.ionline.pt/portugal/esquerda-unida-mais-uma-volta-mais-condicoes-inconciliaveis
http://www.ionline.pt/dinheiro/mario-draghi-avisa-portugal-nao-deve-renegociar-ajudas
http://www.ionline.pt/dinheiro/gaspar-nao-possivel-financiar-funcoes-estado-sociedade-nao-esta-disposta-pagar
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugal-vai-explorar-opcoes-abertas-no-ambito-feef-diz-vitor-gaspar
http://www.ionline.pt/portugal/sergio-monteiro-desmarca-audicao-depois-polemica-relvas
http://www.ionline.pt/dinheiro/ocde-austeridade-agrava-situacao-das-mulheres-no-mercado-trabalho
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- "Portugal não é a Grécia", insiste Vítor Gaspar 

- Passos, Cavaco e a demagogia das pensões e reformas 

- Acusações a Relvas são "totalmente infundadas" 

- Regresso aos mercados em 2013 será difícil 

- BE e PS sem entendimento à esquerda 

- Equipa das Nações Unidas propõe renegociação da dívida portuguesa 

- Veja aqui o ranking das escolas 2012 

 

Destak 

- INQUÉRITO/PPP : Portugal perdeu centenas de milhões com suspensão da alta velocidade-  

António Mendonça 

- GUIMARÃES2012 : Secretário de Estado da Cultura considera que Capital Europeia  

"cumpriu com mérito" 

- ACTUALIDADE : Governo criou comissão liderada por António Lobo Xavier para estudar  

reforma do IRC 

 

Diabo 

- Pergunta d´o Diabo (*) 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://expresso.sapo.pt/portugal-nao-e-a-grecia-insiste-vitor-gaspar=f774646
http://expresso.sapo.pt/passos-cavaco-e-a-demagogia-das-pensoes-e-reformas=f774637
http://expresso.sapo.pt/acusacoes-a-relvas-sao-totalmente-infundadas=f774552
http://expresso.sapo.pt/regresso-aos-mercados-em-2013-sera-dificil=f774507
http://expresso.sapo.pt/be-e-ps-sem-entendimento-a-esquerda=f774551
http://expresso.sapo.pt/equipa-das-nacoes-unidas-propoe-renegociacao-da-divida-portuguesa=f774147
- Veja aqui o ranking das escolas 2012
http://www.destak.pt/artigo/149103-portugal-perdeu-centenas-de-milhoes-com-suspensao-da-alta-velocidade-antonio-mendonca
http://www.destak.pt/artigo/149101-secretario-de-estado-da-cultura-considera-que-capital-europeia-cumpriu-com-merito
http://www.destak.pt/artigo/149097-governo-criou-comissao-liderada-por-antonio-lobo-xavier-para-estudar-reforma-do-irc
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Bom Natal e Feliz Ano Novo  

Força Aérea - “Subsídios para a História da Força Aérea Portuguesa” 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CEMGFA recebe Comandante do JFCNP 

 

 

 

 

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/BomNataleFelizAnoNovo2012.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-217-subsidios-para-a-historia-da-forca-aerea-portuguesa
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/494
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/1218/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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	- Veja aqui o ranking das escolas 2012



