
Noticias    

Diário de Noticias 

- Novos emigrantes não escolhem Portugal para guardar poupanças 

- NO LITORAL : Aviso laranja em sete distritos devido a agitação marítima 

- ESTUDO : Reino Unido será maior economia europeia em 2030 

- José Manuel Pureza - Os últimos e a política 

- Fernanda Câncio - Passos natais passado 

- Maria João Tomás - 2013, um novo recomeço para o Médio Oriente? 

- BRITÂNICOS REAGEM A GUTERRES : Deputados contra "histeria" de "burocrata  

internacional" 

 

Correio da Manhã 

- Taxas penalizam tarifas do gás 

- Veja as imagens impressionantes de um resgate de dois pescadores 

 

Jornal de Notícias 

- Fernando Santos - Mais mil milhões atirados à rua 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO306776.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3606017&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3606023
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3605734&seccao=Jos%E9%20Manuel%20Pureza&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3605726&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3605738&seccao=Maria%20Jo%E3o%20Tom%E1s&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3606145&seccao=Europa&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/taxas-penalizam-tarifas-do-gas-172455123
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/internacional/mundo/veja-as-imagens-impressionantes-de-um-resgate-de-dois-pescadores135424387
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3605649&opiniao=Fernando%20Santos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Défice público até Setembro foi de 5,9% 

- As manifestações atípicas ainda estão “dentro dos limites” da democracia 

- Taxas sobre subsídio de desemprego e de doença estão 72% abaixo do previsto 

- Deputados da Madeira multados por não comprovarem gastos das subvenções 

- PS, PCP e Bloco criticam Cavaco por permitir que o Orçamento entre em vigor 

- Morreu Albino Aroso, o "pai" do planeamento familiar 

 

Ionline 
- Os 120 mil novos empregos de Passos são apenas 22 mil 

- O buraco das contas dos hospitais ultrapassou os 460 mil euros no fim de Outubro 

- Ana Sá Lopes - Na morte de um combatente 

 

Expresso 

- Henrique Monteiro - Portugal está mesmo a sair da crise? (ou o conto de Natal de Passos) 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/defice-publico-ate-setembro-foi-de-59-1617662
http://www.publico.pt/politica/noticia/as-manifestacoes-atipicas-ainda-estao-dentro-dos-limites-da-democracia-1617624
http://www.publico.pt/economia/noticia/taxas-sobre-subsidio-de-desemprego-e-de-doenca-estao-72-abaixo-do-previsto-1617632
http://www.publico.pt/politica/noticia/deputados-da-madeira-multados-por-nao-comprovarem-gastos-das-subvencoes-1617616
http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-e-pcp-criticam-cavaco-por-permitir-que-o-orcamento-entre-em-vigor-1617605
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/morreu-albino-aroso-o-pai-do-planeamento-familiar-1617587
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/os-120-mil-novos-empregos-passos-sao-apenas-22-mil/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/buraco-das-contas-dos-hospitais-ultrapassou-os-460-mil-euros-no-fim-outubro
http://www.ionline.pt/iopiniao/na-morte-combatente/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/portugal-esta-mesmo-a-sair-da-crise-ou-o-conto-de-natal-de-passos=f847896
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Ministro da Guiné-Bissau acusa Cavaco Silva de ser "infantil" 

- As diferenças entre Portugal e Irlanda a seis meses da saída da troika 

- Constitucional volta a fiscalizar cortes nos salários da Função Pública 

 

Destak 

- Euribor desce a três meses mas taxa a um ano sobe 

- Juros da dívida de Portugal sobem a 5 e 10 anos mas descem a 2 anos 
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http://economico.sapo.pt/noticias/ministro-da-guinebissau-acusa-cavaco-silva-de-ser-infantil_184289.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-diferencas-entre-portugal-e-irlanda-a-seis-meses-da-saida-da-troika_184255.html
http://economico.sapo.pt/noticias/constitucional-volta-a-fiscalizar-cortes-nos-salarios-da-funcao-publica_184287.html
http://www.destak.pt/artigo/182967-euribor-desce-a-tres-meses-mas-taxa-a-um-ano-sobe
http://www.destak.pt/artigo/182964-juros-da-divida-de-portugal-sobem-a-5-e-10-anos-mas-descem-a-2-anos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - CORPO RECUPERADO NA PRAIA DA FONTE DA TELHA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MINISTRO DA DEFESA NACIONAL E GENERAL  

CEMGFA VISITAM O CONTINGENTE PORTUGUÊS NO KOSOVO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - O COMANDANTE OPERACIONAL CONJUNTO  

VISITA FORÇA PORTUGUESA NO AFEGANISTÃO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NATAL PORTUGUÊS NO KOSOVO 

 

 

 

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-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Corpo-recuperado-na-praia-da-Fonte-da-Telha.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/622
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/623
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/624
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/1227/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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