
Noticias    

Diário de Noticias 

- FNE REAGE A ENTREVISTA DE PASSOS COELHO : Ensino obrigatório grátis é  

responsabilidade do Estado 

- De Grauwe: "Vítor Gaspar quer ser o melhor aluno da aula" 

- PCP/CONGRESSO : O mais provável é Governo cair por "contradições" 

- CDS Açores critica "silêncio" do Governo (*) 

- Passos prolonga reforma do Estado até ao verão (*) 

 

Correio da Manhã  

- Carga fiscal: Governo apresenta proposta a parceiros : Subsídio faseado tapa corte salarial 

- Entrevista: Aperto é para continuar em 2014 : Cortes eliminam educação gratuita 

- Proposta da Associação Nacional das Farmácias : Medicamentos com taxa extra 

 

Jornal de Noticias 

- Passos Coelho não exclui que carga fiscal se prolongue para 2014 

- Estivadores trazem "revolta" para a rua esta quinta-feira 

- Governo propõe pagamento de metade dos dois subsídios em duodécimos 

- Inquérito da RTP diz que Nuno Santos autorizou PSP a ver gravações 

- PCP diz que Passos quer subverter o Estado democrático e perpetuar "assalto fiscal" 

- Lajes levam à AR Paulo Portas e Aguiar-Branco (*) 

 

 

(*) – noticia incluída no presente documento 

 

29-11-2012 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2916467&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO074519.html?page=0
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2916424&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/subsidio-faseado-tapa-corte-salarial
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/actualidade/cortes-eliminam-educacao-gratuita
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/medicamentos-com-taxa-extra
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2915852&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2916462&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2915112
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Media/Interior.aspx?content_id=2914220&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=2915949
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Público 

- Passos relega Portas para terceiro plano no Governo 

-  “Marcelo sabe tudo para a frente” 

- Teixeira dos Santos alerta para risco de aumento do desemprego estrutural 

 

Ionline 

- Passos já admite pagamento de "propinas" no secundário 

- Metade dos subsídios de férias e Natal vão ser pagos ao longo do ano de 2013 

- OE. Cavaco decide antes de fim do prazo se envia para o TC 

- Espanha perde 1,7 mil milhões de euros com a ajuda à Grécia até 2020 

- José Filipe Pinto. “China precisa das Lajes para se expandir a Ocidente” 

- Nuno Santos diz que conclusão da RTP é “grave e infundada” 

- Álvaro Santos Pereira ao ataque não poupa Memorando e Bruxelas 

 

Destak 

- ACTUALIDADE : Clima económico e confiança dos consumidores pioram em novembro em  

Portugal – INE 

- ACTUALIDADE : Brasileiros prometem modernizar Estaleiros de Viana com 30 ME nos  

primeiros seis meses 

- ACTUALIDADE : Taxas no ensino secundário não são impossíveis – constitucionalista 

- ACTUALIDADE : Investigadores japoneses revelam novo caminho para estudo da leucemia 

 

 

 (*) – noticia incluída no presente documen 

 

27-08-2012 

 

29-11-2012 

 

 

http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-relega-portas-para-terceiro-plano-no-governo-1575377
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-sabe-tudo-para-a-frente-1575374
http://www.publico.pt/economia/noticia/teixeira-dos-santos-alerta-para-risco-do-aumento-do-desemprego-estrutural-1575366
http://www.ionline.pt/portugal/ajustamento-da-economia-privada-foi-mais-rapido-oe-2013-essencial-cumprir-ajustamento
http://www.ionline.pt/dinheiro/metade-dos-subsidios-ferias-natal-vao-ser-pagos-ao-longo-12-meses
http://www.ionline.pt/dinheiro/belem-espera-oe-cavaco-decide-dia-18-envio-constitucional
http://www.ionline.pt/dinheiro/espanha-perde-17-mil-milhoes-euros-ajuda-grecia-2020
http://www.ionline.pt/portugal/jose-filipe-pinto-china-precisa-das-lajes-se-expandir-ocidente
http://www.ionline.pt/portugal/nuno-santos-diz-conclusao-da-rtp-grave-infundada
http://www.ionline.pt/portugal/alvaro-santos-pereira-ao-ataque-nao-poupa-memorando-bruxelas
http://www.destak.pt/artigo/147217-clima-economico-e-confianca-dos-consumidores-pioram-em-novembro-em-portugal-ine
http://www.destak.pt/artigo/147213-brasileiros-prometem-modernizar-estaleiros-de-viana-com-30-me-nos-primeiros-seis-meses
http://www.destak.pt/artigo/147212-taxas-no-ensino-secundario-nao-sao-impossiveis-constitucionalista
ACTUALIDADE : Investigadores japoneses revelam novo caminho para estudo da leucemia
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

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

Exército - CERIMÓNIA EVOCATIVA DO 25 DE NOVEMBRO DE 1975 

Exército - Comunicado, de 28NOV12, do Conselho de Chefes de Estado-Maior relativo à  

Proposta de Lei do Orçamento de Estado 2013, aprovada na Assembleia da República 

Exército - II SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

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 

29-11-2012 

 

http://www.marinha.pt/PT/noticiaseagenda/noticias/Pages/EvacuacaomedicadeumtripulanetedonavioNOUNOU.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CERIM%C3%93NIAEVOCATIVADO25DENOVEMBRODE1975.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/Comunicado_de28NOV12_doConselhodeChefes.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/IISEMIN%C3%81RIODECOMUNICA%C3%87%C3%83OERELA%C3%87%C3%95ESP%C3%9ABLICAS.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
http://www.allgarve.pt/
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/1129/
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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