
Noticias    

Diário de Noticias 

- União Europeia oferece cheque extra de 1000 milhões a Portugal 

- JOÃO SEMEDO SOBRE OE2013 : Deputados de esquerda suscitarão inconstitucionalidade 

- ALIMENTOS : Banco Alimentar Contra a Fome inicia hoje recolha online 

- INSTITUTO EUROPEU DIZ : Violência contra mulheres é prática escondida na EU 

- Prolongamento da greve dos estivadores "não é benéfico" 

- Restaurantes vão colocar o Estado em tribunal 

 

Correio da Manhã  

- Justiça: Organização do sistema judiciário : Novo mapa dos tribunais vai avançar 

- Primeiro-ministro britânico : Cameron quer mais cortes no orçamento da EU 

- Militar deu à luz na base bebé morto (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Deco diz que gasóleo é todo igual e denunciou caso às autoridades 

 

Jornal de Negócios 

- Russo na corrida a Viana tem casa em Portugal (*) 

- Maioria inclina-se para manter isenções de IMI em fundos imobiliários (*) 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO072199.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2904577
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2904530&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2904532&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO071602.html
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO072001.html?page=0
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/novo-mapa-dos-tribunais-vai-avancar
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/cameron-quer-mais-cortes-no-orcamento-da-ue
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2904892
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Nova proposta orçamental atenua cortes nos fundos estruturais e na agricultura 

- "Esta Europa não é reformável", diz Jerónimo de Sousa 

- TVI e SIC recusaram pedidos de imagens da PSP 

- Estivadores prolongam greve nos portos até 9 de Dezembro 

- Grandes superfícies já dispensaram milhares de trabalhadores com a crise 

 

Ionline 

- Soares dos Santos abre 40 clínicas em centros comerciais 

- RTP. Membro da direcção de informação acompanhou PSP durante o visionamento 

- Saldo global da Segurança Social cai 802,2 milhões de euros 

- Professores universitários vão ser aumentados 

- Banca compra 1,4 mil milhões de euros em dívida pública em Setembro 

- Cimeira da UE. Passos Coelho reuniu-se com Van Rompuy e Durão Barroso antes do  

reinício dos trabalhos 

- Relvas, Nuno Santos e administração da RTP chamados ao parlamento 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : O povo português merece e precisa de mais - Jorge Ortiga 

- MEDIA : Três formas de olhar a relação entre o papel e o 'online' 

- MEDIA : Jornalismo está obrigado a refundar-se – especialistas 

- MEDIA : Vendas dos jornais caem acentuadamente desde 2004, apenas económicos  

escapam 

 

 (*) – noticia incluída no presente documen 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/merkel-duvida-de-acordo-sobre-orcamento-comunitario-1574694
http://www.publico.pt/destaque/jornal/esta-europa-nao-e-reformavel-diz-jeronimo-de-sousa-25637207
http://www.publico.pt/politica/noticia/tvi-e-sic-recusaram-pedidos-de-imagens-da-psp-1574666
http://www.publico.pt/economia/noticia/estivadores-prolongam-greve-nos-portos-ate-dia-9-de-dezembro-1574556
http://www.publico.pt/economia/jornal/grandes-superficies-ja-dispensaram-milhares-de-trabalhadores-com-a-crise-25636815
http://www.ionline.pt/portugal/medico-distancia-uma-ida-ao-pingo-doce
http://www.ionline.pt/portugal/imagens-protestos-foram-visionadas-nas-instalacoes-da-rtp
http://www.ionline.pt/dinheiro/mais-alertas-sinais-vermelhos-nas-contas-da-seguranca-social
http://www.ionline.pt/portugal/orcamento-professores-universitarios-vao-ter-subida-ordenado
http://www.ionline.pt/dinheiro/banca-compra-14-mil-milhoes-euros-divida-publica-setembro
http://www.ionline.pt/dinheiro/cimeira-da-ue-passos-coelho-reuniu-se-van-rompuy-durao-barroso-reinicio-dos-trabalhos
http://www.ionline.pt/dinheiro/relvas-nuno-santos-administracao-da-rtp-chamados-ao-parlamento
http://www.destak.pt/artigo/146631-o-povo-portugues-merece-e-precisa-de-mais-jorge-ortiga
http://www.destak.pt/artigo/146620-tres-formas-de-olhar-a-relacao-entre-o-papel-e-o-online
http://www.destak.pt/artigo/146618-jornalismo-esta-obrigado-a-refundar-se-especialistas
http://www.destak.pt/artigo/146615-vendas-dos-jornais-caem-acentuadamente-desde-2004-apenas-economicos-escapam
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Embarcação de pesca virou-se no Castelo do Neiva – tripulantes envergavam  

coletes salva-vidas 

Marinha - Resgate de indivíduo junto ao hotel Cliff Bay na Madeira 

Exército - CENTRO DE TROPAS COMANDO  AGRACIADO COM A MEDALHA DE MÉRITO  

MUNICIPAL GRAU OURO  

Força Aérea - Abertura do Ano Letivo da Academia da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Cerimónia Solene de Abertura Ano Letivo  

2012/2013 

 

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 

23-11-2012 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EmbarcacaodepescavirousenoCastelodoNeivatripulantesenvergavamcoletessalvavidas.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/ResgatedeindividuojuntoaohotelCliffBaynaMadeira.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CENTRODETROPASCOMANDOAGRACIADOCOMAMEDALHADEM%C3%89RITOMUNICIPALGRAUOURO.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-197-abertura-do-ano-letivo-da-academia-da-forca-aerea
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/485
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/1123/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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