
Noticias    

Diário de Noticias 

- CASO DAS IMAGENS DA RTP : ERC diz que "é praticamente inevitável abrir inquérito" 

- Mais IRS e taxa sobre pensões são primeiro efeitos a avançar 

- Acordo de Atenas alivia em mil milhões/ano encargo de Portugal 

- Bruxelas aprova novas regras para agências de rating 

- Contrapartidas negociadas pelo Governo são ilegais (*) 

- Redução drástica foi comunicada em fevereiro (*) 

- Acordo com Atenas alivia em mil milhões encargos anuais de Portugal (*) 

 

Correio da Manhã  

- Pagamento do subsídio de férias ou de natal em duodécimos : Sobretaxa é imposto  

fantasma prejudicial 

- PSP em operação nacional de doze dias 

- Gil Corrêa Figueira ouvido em tribunal : "Houve pressão chantagista" 

- Militares exigem fiscalização a Cavaco (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Dezenas de militares em vigília contra OE 2013 

- Protestos em frente ao Parlamento sem incidentes 

- Orçamento aprovado pela maioria com voto contra de deputado do CDS 

 
 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

28-11-2012 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=2913062&seccao=Televis%E3o&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO074317.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO074399.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO074401.html?page=0
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/sobretaxa-e-imposto-fantasma-prejudicial
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/psp-em-operacao-nacional-de-doze-dias
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/houve-pressao-chantagista
http://www.jn.pt/multimedia/video.aspx?content_id=2913484
http://www.jn.pt/multimedia/video.aspx?content_id=2912757
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2912093&page=-1
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Unidade secreta da PSP pediu imagens com logo da RTP para usar em tribunal 

- Ensino superior vai “buscar” mais de 22 milhões de euros ao básico e secundário 

- Gaspar reconhece "riscos e incertezas" em torno do OE 

- Governo dita pela segunda vez serviços mínimos para greve dos estivadores 

 
Ionline 

- Sondagem i/Pitagórica. 63,5% dos portugueses defendem o cumprimento do Memorando  

da troika 

- Barómetro coloca Guterres no pódio do “melhor primeiro-ministro em democracia” 

- Portugal poderá pagar menos e mais tarde, mas austeridade continua 

- 1,8 milhões de passageiros a menos no metro de Lisboa em Setembro 

- Orçamento aprovado. Destino: Tribunal Constitucional 

- Autoridade Tributária perde 1000 funcionários em Dezembro 

- Orçamento ou o caos. Governo com OE aprovado acena com crise política 

- Preços e crise tiram 191 mil passageiros/dia a CP, metros e barcos 

- Mar está a subir 60% mais depressa que o previsto 

- Na rua gritou-se contra um Orçamento que é a “eutanásia para o país” 

- OCDE pinta Portugal de negro no PIB, desemprego, défice e austeridade 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documen 

 

27-08-2012 

 

28-11-2012 

 

 

http://www.publico.pt/portugal/noticia/unidade-secreta-da-psp-pediu-imagens-com-logo-da-rtp-para-usar-em-tribunal-1575262
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ensino-superior-vai-buscar-mais-de-22-milhoes-de-euros-ao-basico-e-secundario-1575219
http://www.publico.pt/politica/noticia/gaspar-reconhece-riscos-e-incertezas-em-torno-do-orcamento-1575169#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-dita-pela-segunda-vez-servicos-minimos-para-greve-dos-estivadores-1575197
http://www.ionline.pt/dinheiro/sondagem-ipitagorica-635-dos-portugueses-defendem-cumprimento-memorando-da-troika
http://www.ionline.pt/dinheiro/barometro-coloca-guterres-no-podio-melhor-primeiro-ministro-democracia
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugal-podera-pagar-menos-mais-tarde-troika-austeridade-continuar
http://www.ionline.pt/dinheiro/portugueses-abandonam-auto-estradas-transportes-setembro
http://www.ionline.pt/dinheiro/agora-senhor-presidente-oe-vai-constitucional-seguro-demarca-se
Autoridade Tribut�ria perde 1000 funcion�rios em Dezembro
http://www.ionline.pt/dinheiro/orcamento-ou-caos-governo-oe-aprovado-acena-crise-politica
http://www.ionline.pt/dinheiro/precos-crise-tiram-191-mil-passageirosdia-cp-metros-barcos
http://www.ionline.pt/mundo/mar-esta-subir-60-mais-depressa-previsto
http://www.ionline.pt/dinheiro/na-rua-gritou-se-contra-orcamento-eutanasia-pais
http://www.ionline.pt/dinheiro/ocde-pinta-portugal-negro-no-pib-desemprego-defice-austeridade
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- ACTUALIDADE : Restrição do trabalho portuário é principal alteração na nova legislação 

para o sector 

- ACTUALIDADE : Farmácia contesta preços de medicamentos mais baixos que pastilhas 

elásticas 

 

 

Primeiro de Janeiro 

- Militares apelam para Cavaco (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 

 

14-08-2012 

 

  

03-09-2012 

 

28-11-2012 

 

 

http://www.destak.pt/artigo/147061-restricao-do-trabalho-portuario-e-principal-alteracao-na-nova-legislacao-para-o-setor
http://www.destak.pt/artigo/147066-farmacia-contesta-precos-de-medicamentos-mais-baixos-que-pastilhas-elasticas
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - Evacuação médica de um tripulante do navio “NOUNOU”  

Exército - Aprovação do Orçamento de Estado para 2013 – Temas mais relevantes no âmbito 

do pessoal 

Exército - JORNADAS DE INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE DEFESA, NA 

ACADEMIA MILITAR 

Exército - DESMONTAGEM DA PONTE MILITAR TREADWAY NA ZMM 

Força Aérea - EH-101 MERLIN e C-295M em missão de longa distância 

 

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 

28-11-2012 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaomedicadeumtripulanetedonavioNOUNOU.aspx
http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaomedicadeumtripulanetedonavioNOUNOU.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/JORNADASDEINVESTIGA%C3%87%C3%83O,DESENVOLVIMENTOEINOVA%C3%87%C3%83ODEDEFESA,NAACADEMIAMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DESMONTAGEMDAPONTEMILITARTREADWAYNAZMM.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-200-eh-101-merlin-e-c-295m-em-missao-de-longa-distancia
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/1128/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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	Autoridade Tributária perde 1000 funcionários em Dezembro



