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Noticias    

Diário de Noticias 

- Europeus e americanos. Há seis interessados no Banif 

- Nuno Saraiva - Os medíocres contra Pacheco 

- Patrões procuram contrapartidas à subida do salário mínimo 

- Portugueses querem mais investimento no tratamento do cancro 

- Paul Krugman defende plano B para o caso de Portugal sair Euro 

- Merkel anuncia restrições à entrada de refugiados 
 

Correio da Manhã 

- Passos em dúvida no primeiro duelo 

- Armando Esteves Pereira - A fatura da Banca 

 

Jornal de Noticias  

- Sócrates diz-se vítima de "ataque pessoal" e "campanha de terror" 

- Fiscalistas defendem fim da sobretaxa mas dizem que terá de ser compensada 

- Depositantes do Banif até 100 mil euros estão protegidos 

- Paula Ferreira - Um acordo que não arrefece 

- Mariana Mortágua - Os vistos e os escondidos 

 

Público 

- Auditor alertou BdP em Outubro para riscos no atraso de solução para o Banif 

- Sócrates responsabiliza procuradora-geral por erros no seu processo 
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Público (cont.) 

- Marcelo diz ao PSD que é o melhor candidato para disputar presidenciais 

- Primeiro grupo de refugiados chega a Portugal nesta quinta-feira 

 

Ionline  

- Banif. Governo em contra-relógio para evitar reestruturação pesada 

- Novo Banco. Redução de pessoal e fecho de balcões nas mãos de Bruxelas 

- IRS. Último escalão não terá redução da sobretaxa em 2016 

 

Expresso 

- Sobretaxa cai para 1% para mais de um milhão de famílias 

- Depositantes a salvo? Contribuintes em risco? 12 perguntas e respostas sobre o Banif 

- Marisa Matias acusa Passos e Cavaco no caso Banif 

- Subida do salário mínimo volta à discussão na concertação social 

- NATO “relaxada” com acordo entre PS e PCP 

- BE quer ouvir no Parlamento antigo e atual diretores da Autoridade Tributária 

 

Diário Económico 

- Já há acordo para reduzir a sobretaxa 

- Portugal foi o segundo país que mais destruiu emprego na Europa 

- Governo tenta fechar venda do Banif até quinta-feira 

- Calculadora: Quanto vai recuperar de sobretaxa de IRS 

- 2015: Petróleo 40% mais barato não trouxe poupanças no preço dos combustíveis 
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Diário Económico (cont.) 

- 2015: Trabalhadores do sector público recuperaram 20% do corte salarial 

- IRS: Sobretaxa cai pelo menos 70% para quem ganha até 20 mil euros 

- Petróleo abaixo dos 35 dólares pela primeira vez desde 2009 

- Maria de Belém: "Não me conformo com o que se passa no meu país" 

- No próximo ano, 1% da população mundial vai deter 50% da riqueza global 

 

Noticias ao Minuto 

- Confirma-se: Carlos César encabeça pelo PS lista da Esquerda 

- Banif: PCP recusa alarmismos e defende solução que protege depositantes 

- O que não pode faltar na alimentação de uma criança 

- União monetária e bancária exige "solidariedade" e "partilha de riscos" 

- Euribor voltam a cair em todos os prazos e batem mínimos a 3 meses 

- No próximo congresso, Jerónimo deverá suceder a Jerónimo 

- Grupo Montepio reduz prejuízos para 145 milhões em 2014 

 

Observador 

- Austeridade. Educação perdeu mais de 1.300 milhões entre 2012 e 2014 

- Ahora Espanha: teremos “remontada” para coligação à portuguesa? 

- 6 “superpoderes” do corpo humano que provavelmente não conhecia 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

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

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

 

Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.noticiasaominuto.pt/politica/503838/no-proximo-congresso-jeronimo-devera-suceder-a-jeronimo
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http://observador.pt/2015/12/15/6-superpoderes-do-corpo-humano-provavelmente-nao-conhecia/
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAAP_O_IASFA_E_A_CONDICAO_MILITAR_14Dez2015.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

15-12-2015 

 A REDE NACIONAL DE PROTOCOLOS DA AOFA 

- NOVO PROTOCOLO – Mem-Martins/Sintra – O Ginásio “100% FIT CLUB” (Fitness nas 

áreas de Cardio, Musculação e Aulas de Grupo) acaba de aderir à RNP da AOFA  

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0271.pdf 

- NOVO PROTOCOLO – Almada – A “ORTOLUZ” (Produtos ortopédicos e ajudas técnicas) 

acaba de aderir à RNP da AOFA  

http://www.aofa.pt/documentos/regaliasprotocolos/64_0272.pdf 

- 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/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 
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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 - AÇÃO DE SALVAMENTO DE UM SKIPPER DA REGATA OCEAN MASTERS 

 

 

 

 

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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