
Noticias    

Diário de Noticias 

- Eurostat decide sobre mais mil milhões em novos sacrifícios 

- Governo tenta acordo por telefone nas indemnizações 

- GOVERNO : Já há mais de 30 mil jovens em cursos de aprendizagem 

- NO PARLAMENTO : Parceiros sociais ouvidos sobre subsídios em duodécimos 

- AUMENTOS : Preços da luz e do gás sobem já a partir de janeiro 

- Governo vende ANA a franceses e risca opção de ter Portela + 1 (*) 

 

Correio da Manhã  

- Anuário 2012 : Povo português é figura do ano 

-  “Temos uma economia que é um desastre” 

- Relvas elogia nova Lei das Finanças Locais 

- A partir de 1 de Janeiro de 2013 : Electricidade aumenta 2,8 % e gás 2,5 % 

- Centros que substituem Novas Oportunidades a partir de Abril 

 

Jornal de Noticias 

- O ano de 2012 em revista 

- Bruxelas tem dúvidas e trava reprivatização (*) 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO084280.html?page=0
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO084281.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2967132&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2967152&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2967141&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/povo-portugues-e-figura-do-ano
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/temos-uma-economia-que-e-um-desastre
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/relvas-elogia-nova-lei-das-financas-locais
A partir de 1 de Janeiro de 2013 : Electricidade aumenta 2,8 % e g�s 2,5 %
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/centros-que-substituem-novas-oportunidades-a-partir-de-abril
http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=2960301
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Professores contratados avançam com denúncias na Comissão Europeia 

- Vinci paga 3080 milhões de euros para comprar a ANA 

- Paulo Rangel pede um “15 de Setembro” contra o “centralismo do Governo” 

- Governo adia a venda dos Estaleiros de Viana 

 
Ionline 

- INE. Défice orçamental atinge 5,7% no final do terceiro trimestre 

- 2013. Saiba o que vai pagar mais 

- Já em 2005 Baptista da Silva dizia que era ex-funcionário da ONU 

- Governo ultrapassa meta das privatizações com venda da ANA 

- Nova lei. Câmaras vão ser responsáveis pelas dívidas umas das outras 

- PSD acusa PS de se mostrar "esfomeado pelo poder", PCP pede clarificação 

- Portugal, o retrato social. Estamos mais pobres e solteirões 

 

Expresso 

- Estivadores acreditam numa base de entendimento 

- A cratera do BPN e os nosso sacrifícios 

- As tretas do primeiro-ministro 

- Pedro Passos Coelho: o activista da causa dos "sacrifícios pride"! 

- Vinci ganha com o homem em quem Marcelo bateu 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/professores-contratados-avancam-com-denuncias-na-comissao-europeia-1578803
http://www.publico.pt/economia/noticia/vinci-paga-3080-milhoes-de-euros-para-comprar-a-ana-1578783#/0
http://www.publico.pt/local/noticia/paulo-rangel-pede--um-15-de-setembro-contra-o-centralismo--do-governo-1578806
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-adia-a-venda-dos-estaleiros-de-viana-1578775
http://www.ionline.pt/dinheiro/ine-defice-orcamental-atinge-57-no-final-terceiro-trimestre
http://www.ionline.pt/dinheiro/2013-saiba-vai-pagar-mais
http://www.ionline.pt/portugal/baptista-da-silva-2005-burlao-ja-dizia-ter-trabalhado-onu
http://www.ionline.pt/dinheiro/privatizacoes-ana-gera-receita-recorde-so-1200-milhoes-reduzem-divida-publica
http://www.ionline.pt/portugal/camaras-vao-ser-responsaveis-pelas-dividas-umas-das-outras-vao-receber-troca
http://www.ionline.pt/portugal/psd-acusa-ps-se-mostrar-esfomeado-pelo-poder-pcp-pede-clarificacao
http://www.ionline.pt/portugal/portugal-retrato-social-estamos-mais-pobres-solteiroes
http://expresso.sapo.pt/estivadores-acreditam-numa-base-de-entendimento=f776183
http://expresso.sapo.pt/a-cratera-do-bpn-e-os-nosso-sacrificios=f776133
http://expresso.sapo.pt/as-tretas-do-primeiro-ministro=f77617
http://expresso.sapo.pt/pedro-passos-coelho-o-activista-da-causa-dos-sacrificios-pride=f776217
http://expresso.sapo.pt/vinci-ganha-com-o-homem-em-quem-marcelo-bateu=f776188
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Destak 

- ACTUALIDADE : Nações Unidas avisam Artur Baptista da Silva que "não está autorizado" a  

falar em nome da organização 

- ACTUALIDADE : Estados norte-americanos ponderam autorizar professores a ir para a  

escola armados 

 

Diário Económico 

- Governo rejeita limitação de poderes na PSP e reforço na GNR (*) 

 

Sol 

- GOE sem previsão de regresso da Guiné (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.destak.pt/artigo/149748-nacoes-unidas-avisam-artur-baptista-da-silva-que-nao-esta-autorizado-a-falar-em-nome-da-organizacao
http://www.destak.pt/artigo/149746-estados-norte-americanos-ponderam-autorizar-professores-a-ir-para-a-escola-armados
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NATO: Nomeação do Representante do 

Comandante Supremo Aliado na Europa no Comité 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 
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http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2012-15
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/1228/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 


	A partir de 1 de Janeiro de 2013 : Electricidade aumenta 2,8 % e gás 2,5 %



