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Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal apresenta risco de financiamento de terrorismo 

- Dívida pública cresceu 2 mil milhões de euros de outubro para novembro 

- 2,1 milhões de pensões aumentam entre 0,41 e 2,45 euros 

- Mais de um milhar de militares para missões externas em 2016 

- Ministro anuncia esta semana novo modelo de "avaliação" 

- Banif - Marisa Matias defende desobediência a Bruxelas 

- Ministro garante verba para resolver problema do amianto 

- Produtores ameaçam cortes para travar queda dos preços 

- Henrique Neto e Paulo Morais demitiriam governos por endividarem país 

 

Correio da Manhã 

- Refugiado é a palavra do ano de 2015 

- Pensionistas recebem mais 0,4% 

 

Jornal de Noticias  

- Dinamarca e Suécia repõem fronteiras, Alemanha preocupada 

- Pesca da sardinha interdita até 29 de fevereiro 

 

Público 

- Reguladora censura seis hospitais em casos de mortes nas urgências 

- Dívida pública aumenta, almofada financeira também 

- Ministro garante verbas para ensino artístico e novo modelo de avaliação 
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Público (cont.) 

- Estudantes estrangeiros em Portugal aumentaram 74% nos últimos cinco anos 

- Espanhóis têm sido os mais activos nas compras de empresas em Portugal 

- O que vai mudar nos rendimentos este ano 

- Peso dos salários na economia volta a subir após estar ao nível mais baixo desde 1960 

 

Ionline 

- Quase metade diz que salário não dá para viver com dignidade 

- Novas regras do gás entram em vigor 

- Ministério da Justiça. Portugal apresenta risco de financiamento de terrorismo 

 

Expresso 

- Tabela periódica tem quatro novos elementos 

- Previsão de chuva forte põe 12 distritos sob aviso laranja 
 

Diário Económico 

- "Balcão do Consumidor": Portugueses gastam mais no Natal 

- Catástrofes naturais em 2015 foram mais mortais, mas com menores custos 

- Governo não será demitido por falhar défice 

- Dívida pública sobe 2 mil milhões e ainda não tem Banif 

- Crise do Banif divide candidatos a Belém 

- Fisco e Segurança Social proibidos de penhorar casas 

- Equipas da PSP usam armamento com mais de 30 anos 

- Ano de alívio no orçamento familiar 

- António Costa e privados disputam TAP 
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Noticias ao Minuto 

- O debate radiofónico a 10 que "correu muito bem" a todos 

- Críticas, esperança e autoconfiança. Eis o que hoje se disse no debate 

- Loureiro dos Santos diz que 2016 "pode ser um ano trágico" 

- Casinos e imobiliário podem servir para financiar terrorismo 

- Europa tem dinheiro suficiente para resgatar dez grandes bancos 

- Pagamentos a professores do ensino artístico estão a ser efetuados 

- Extinção dos Estaleiros Navais de Viana adiada para final de janeiro 

 

Observador 

- Debates: Neto acusou Marcelo de falta de "coragem" - como aconteceu 

- Banif, NATO e demissões do Governo em debate 

- Costa avança com Comissão contra branqueamento 

- Polícia Marítima resgatou mais de 1.800 refugiados 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Revista da Armada (Janeiro de 2016) 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/revista-armada/Documents/2016/RA503.pdf 

 

- AOFA - Dossier Presidenciais 2016 - Declaração que nos chegou da candidatura do 
Dr. Edgar Silva subordinada ao tema "Defesa Nacional e Forças Armadas". 

http://edgarsilva2016.pt/noticia/sobre-defesa-nacional-e-forcas-armadas 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- AOFA - Dossier Presidenciais 2016 

Documento enviado a todos os candidatos 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Presidenciais_Questoes_a_colocar_aos_candidatos.pdf 

 

Os candidatos que responderam (ordem cronológica de chegada das respostas): 

Dr. Henrique Neto 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Henrique_Neto_Resposta_1.pdf 
 
Prof. Dr. Sampaio da Nóvoa 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Sampaio_da_Novoa_Resposta_1.pdf 

Dr. Cândido Ferreira 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Candido_Ferreira_Resposta_1.pdf 

Dr. Edgar Silva 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Edgar_Silva_Resposta_1.pdf 

Drª Marisa Matias 

A Drª Marisa Matias respondeu à AOFA referindo que estava a estudar cuidadosamente o 

documento que lhe enviámos. Aguardamos resposta que, a vir a ser formulada, aqui 

divulgaremos 

Drª Maria de Belém Roseira, Dr. Paulo Morais, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Dr. 

Jorge Sequeira e Vitorino Francisco da Rocha e Silva (Tino de Rans) 

A AOFA não recebeu qualquer resposta. Caso estas situações sofram alguma alteração, 

naturalmente delas aqui daremos conta 
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA - Relatório de Resultados do Inquérito sobre a RNP 

http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.pdf 

- AOFA – Caro(a) Associado(a)! Se ainda não o fez solicite os Cartões AOFA (gratuitos) para 

que os seus Familiares usufruam dos benefícios inerentes à Rede Nacional de Protocolos 

(RNP) 

https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&

w=1 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA! 

http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf 

 

 

EVENTOS  

- 10 de Dezembro de 2015 a a 9 de Janeiro de 2016 – 13h às 19h -  Associação 25 

de Abril -  Exposição de Fotografia dos Coronéis Carlos Ricardo e Sérgio de Lisboa 

http://www.aofa.pt/eventos/Exposicao_Pintura_Carlos_Ricardo_e_Sergio_de_Lisboa.jpg 
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

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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