
 

 

Programa do Seminário: 

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

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Noticias    

Diário de Noticias 

- "Colapso" do Banif "era o pior que podia acontecer" 

- Banif. Corrida contra o tempo para salvar todos os depósitos 

- O que ainda pode fazer para poupar na fatura do IRS 

- Alegre fica, PCP regressa, BE estreia-se, Portas de fora 

- Demasiadas crianças tomam antipsicóticos. E correm o risco de ficar "como robôs" 

- Sem máquina e com baixo financiamento. Estão aí as primeiras presidenciais low-cost 

- Os salários vão subir 2% em 2016. Gestores e operários levam menos 

- Frente Nacional acaba de mãos vazias mas com votação histórica 

- Wolfgang Münchau - Vamos ver as impressoras a trabalhar enquanto a Europa tenta 
resolver os problemas dos seus bancos 

- Bernardo Pires de Lima - Uma eleição ilusória 

- Leonídio Paulo Ferreira - Os milhões de votos da FN 

 

Correio da Manhã 

- Marcelo acusado de "arrogância" 

- Gasóleo desce abaixo de 1 euro 

- André Ventura - Os milhões da Corrupção 

 

Jornal de Noticias  

- Inês Cardoso - Nos extremos 

- João Gonçalves - O "centro" acabou 

- Afonso Camões - Na ponta do dedo 

- Carvalho da Silva - Para um novo ciclo 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/dinheiro/interior/colapso-do-banif-era-o-pior-que-podia-acontecer-4928837.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/banif-corrida-contra-o-tempo-para-salvar-todos-os-depositos-4928359.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/o-que-ainda-pode-fazer-para-poupar-na-fatura-do-irs-4928368.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/alegre-fica-pcp-regressa-be-estreiase-portas-de-fora-4928366.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/criancas-tomam-antipsicoticos-a-mais-e-podem-tornarse-robos-medicados-4928000.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/sem-maquina-e-com-baixo-financiamento-estao-ai-as-primeiras-presidenciais-lowcost-4928214.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/os-salarios-vao-subir-2-em-2016-gestores-e-operarios-levam-menos-4928367.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/falhanco-da-fn-projecoes-indicam-que-frente-nacional-nao-venceu-em-nenhuma-regiao-4928061.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-munchau/interior/vamos-ver-as-impressoras-a-trabalhar-enquanto-a-europa-tenta-resolver-os-problemas-dos-seus-bancos-4928239.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/uma-eleicao-ilusoria-4928289.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/leonidio-paulo-ferreira/interior/os-milhoes-de-votos-da-fn-4928177.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/marcelo_acusado_de_arrogancia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/gasoleo_desce_abaixo_de_1_euro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/andre_ventura/detalhe/os_milhoes_da_corrupcao.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4928241
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4928238
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4927325
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4927295
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Público 

- Solução para Banif é criar fundo para absorver activos "tóxicos" 

- PS prevê manter sobretaxa de 3,5% para o escalão de rendimento mais alto 

- Suposta “fonte” das secretas acusa Silva Carvalho de ser um “mitómano” 

- Óscar de melhor destino insular do mundo vai para a Madeira 

- Pacheco Pereira em Serralves: "Só aceitei por ser um lugar não remunerado" 

- Sagres é agora Património Europeu e vai dar a ouvir os sons do mar em terra 

- Ranking Completo das Escolas (Instituto de Odivelas é, uma vez mais, a Melhor Escola 
Pública!) 

 

Ionline  

- Reestruturação. Hoje é o Dia D para trabalhadores do Novo Banco 

- Banif. Estado prepara intervenção semelhante ao BES 

- Isabel Pires de Lima vai ser administradora da Fundação Serralves 

- China. Dono da Fidelidade detido em investigações de corrupção 

 

Expresso 

- Petróleo próximo de mínimos de sete anos 

- A uma semana das eleições espanholas, a dança das cadeiras continua 

- Cimeira histórica do clima: as primeiras críticas 

- Angola. “Lavandaria” de dinheiro a céu aberto 

- Reduções na sobretaxa vão ao Parlamento 

- Vieira da Silva. É “possível um entendimento” esta semana sobre o salário mínimo 

- Marcelo Rebelo de Sousa. “Continuei a privar com Ricardo Salgado” 

- Vasco Lourenço apoia Sampaio da Nóvoa contra “vendedor de banha da cobra” 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-num-contrarelogio-para-resolver-banif-1717303?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/ps-preve-manter-sobretaxa-de-35-para-o-escalao-de-rendimento-mais-alto-1717375
http://www.publico.pt/politica/noticia/suposta-fonte-das-secretas-acusa-silva-carvalho-de-ser-um-mitomano-1717307?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/madeira-eleita-como-o-melhor-destino-insular-do-mundo-1717309
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/governo-designa-pacheco-pereira-e-isabel-pires-de-lima-para-serralves-1717321
http://www.publico.pt/local/noticia/sagres-e-agora-patrimonio-europeu-e-vai-inaugurar-uma-obra-para-ouvir-os-sons-do-mar-em-terra-1717172?page=-1
http://www.publico.pt/ranking-das-escolas-2015/listas
http://www.ionline.pt/artigo/490486/reestruturacao-hoje-e-o-dia-d-para-trabalhadores-do-novo-banco?seccao=Dinheiro_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/490460/banif-estado-prepara-intervencao-semelhante-ao-bes?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/490435/isabel-pires-de-lima-vai-ser-administradora-da-fundacao-serralves?seccao=Mais_i
http://www.ionline.pt/artigo/490462/china-dono-da-fidelidade-detido-em-investigacoes-de-corrupcao?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-14-Petroleo-proximo-de-minimos-de-sete-anos
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-12-14-A-uma-semana-das-eleicoes-espanholas-a-danca-das-cadeiras-continua-1
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-12-13-Cimeira-historica-do-clima-as-primeiras-criticas
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-12-Angola.-Lavandaria-de-dinheiro-a-ceu-aberto
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-14-Reducoes-na-sobretaxa-vao-ao-Parlamento
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-14-Vieira-da-Silva.-E-possivel-um-entendimento-esta-semana-sobre-o-salario-minimo-3
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-13-Marcelo-Rebelo-de-Sousa.-Continuei-a-privar--com-Ricardo-Salgado
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-12-Vasco-Lourenco-apoia-Sampaio-da-Novoa-contra-vendedor-de-banha-da-cobra
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


Diário Económico 

- Novo Banco não quantifica redução de pessoal dado que processo está em Bruxelas 

- Eleições em Espanha podem ter desfecho semelhante ao português 

- Banif em corrida contra o tempo para encontrar comprador até sexta-feira 

- Portugal atrás da Grécia no índice de desenvolvimento humano 

- Governo estuda fim da sobretaxa de IRS no segundo escalão 

- BE pede hoje esclarecimentos sobre as mil famílias que não pagam os impostos devidos 

- Draghi disposto a agir mas avisa que BCE é insuficiente para impulsionar economia 

- Parlamento quer alargar rede de serviços públicos através das Lojas do Cidadão 

- “Temos de unificar o mais rápido possível a CGA e o regime geral” 

 

Noticias ao Minuto 

- Novas regras europeias podem pôr em risco depósitos no Banif 

- Ministra recebe amanhã sindicatos da GNR 

- Euribor caem e prazo de 3 meses bate novo mínimo histórico 

- Economistas juntam-se ao BdP e preveem queda do crescimento 

- Últimas sondagens antes das eleições mostram recuperação do Podemos 

- Salários, reformas e prestações sociais. Os planos de Vieira da Silva 

 

Observador 

- Todos os túneis vão dar ao Tejo. Cheias nunca mais? 

- Porto é o terceiro destino emergente do mundo. E o melhor da Europa 

- Requalificação. 500 a 600 trabalhadores voltam à Segurança Social 

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/novo-banco-nao-quantifica-reducao-de-pessoal-dado-que-processo-esta-em-bruxelas_237420.html
http://economico.sapo.pt/noticias/eleicoes-em-espanha-podem-ter-desfecho-semelhante-ao-portugues_237398.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banif-em-corrida-contra-o-tempo-para-encontrar-comprador-ate-sextafeira_237369.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-atras-da-grecia-no-indice-de-desenvolvimento-humano_237374.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-estuda-fim-da-sobretaxa-de-irs-no-segundo-escalao_237361.html
http://economico.sapo.pt/noticias/be-pede-hoje-esclarecimentos-sobre-as-mil-familias-que-nao-pagam-os-impostos-devidos_237362.html
http://economico.sapo.pt/noticias/draghi-disposto-a-agir-mas-avisa-que-bce-e-insuficiente-para-impulsionar-economia_237422.html
http://economico.sapo.pt/noticias/parlamento-quer-alargar-rede-de-servicos-publicos-atraves-das-lojas-do-cidadao_237386.html
http://economico.sapo.pt/noticias/temos-de-unificar-o-mais-rapido-possivel-a-cga-e-o-regime-geral_237352.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/503390/novas-regras-europeias-podem-por-em-risco-depositos-no-banif
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/503288/ministra-recebe-amanha-sindicatos-da-gnr
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/503260/euribor-caem-e-prazo-de-3-meses-bate-novo-minimo-historico
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/503254/economistas-juntam-se-ao-bdp-e-preveem-queda-do-crescimento
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/503225/ultimas-sondagens-antes-das-eleicoes-mostram-recuperacao-do-podemos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/503190/salarios-reformas-e-prestacoes-sociais-os-planos-de-vieira-da-silva
http://observador.pt/especiais/os-tuneis-vao-dar-ao-tejo-cheias-nunca/
http://observador.pt/2015/12/14/porto-terceiro-destino-emergente-do-mundo-melhor-da-europa/
http://observador.pt/2015/12/13/mobilidade-500-600-trabalhadores-voltam-seguranca-social/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Comunicado Conjunto das 4 Associações Profissionais de Militares (AOFA, ANS, AP 

e ASMIR) - "O IASFA E A CONDIÇÃO MILITAR!" 

 

- De uma grande Amiga do Instituto de Odivelas, devidamente identificada perante a 

AOFA, mas que prefere manter o anonimato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAAP_O_IASFA_E_A_CONDICAO_MILITAR_14Dez2015.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Mataram_o_IO.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts
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 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- AOFA leva a efeito, em parceria com a BESTKIDS, a 1ª Edição do Curso de 

Informática para Adultos. O curso decorrerá na Sede da AOFA, em Oeiras, entre as 

10h30 e as 12h30 (Ver calendário). Inscrições através de mensagem para 

luisa.almeida@aofa.pt ou pelo telefone 912 500 813 
 

Cartaz – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Cartaz.pdf 

Programa – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Programa.pdf 

Calendário – http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Calendario.pdf 

 

- 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/viewf

orm?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 

 

 

 Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

EVENTOS (NOVO) 

- 10 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 – 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 

- 15 de Dezembro de 2015 – 18h – Livraria Verney, em Oeiras - Lançamento do 

22.º livro, As Guerras do capitão Agostinho, de dr. Carlos Gueifão, e da reedição 

do 5.º livro, Arcanjos e bons demónios, de Daniel Gouveia 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_As_guerras_do_Capitao_Agostinho.jpg 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Arcanjos_e_bons_demonios.jpg 

- 16 de Dezembro de 2015 – 18h – Museu de Marinha (Pavilhão das Galeotas) – 

Apresentação do Livro “Marinha de Guerra Portuguesa: Do Fim da II Guerra 

Mundial ao 25 de Abril de 1974” 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Marinha_de_Guerra_Portuguesa.jpg 

- 17 de Dezembro de 2015 – 15h30 – Liga dos Combatentes (Rua João Pereira da 

Rosa, nº 18, Bairro Alto, Lisboa – Apresentação do Livro “Força Restante” do 

TGEN Chito Rodrigues 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_Forca_Restante.jpg 

 

 
 

 
Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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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) 

 

Marinha - MARINHA REALIZA OPERAÇÃO DE RECOLHA DE CONTENTORES À DERIVA 

 

 

 

 

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 

14-12-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-realiza-operacao-de-recolha-de-contentores-a-deriva.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1214/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts



