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Noticias    

Diário de Noticias 

- Salário mínimo sobe para 530 euros. Falta acordo para a TSU 

- Ministério nomeia três peritos para reforma do SNS 

- Ministra da Administração Interna admite criar novo estatuto na GNR 

- Rui Rio marca terreno para suceder a Passos Coelho 

- Um operário no Conselho de Estado indicado pelo PCP 

- Francisco Louçã é a escolha do Bloco para o Conselho de Estado 

- CDS indica Adriano Moreira para o Conselho de Estado 

- Sobretaxa faz salário médio crescer 5,5 euros por mês 

- Número de professores caiu três vezes mais do que o dos alunos 

- Capturas em águas portuguesas aumentam 11,4% em 2016 

- Adriano Moreira - Salvar a Terra 

 

Correio da Manhã 

- Passos não vai a jogo 

 

Jornal de Noticias  

- Pedro Ivo Carvalho - Os ricos do costume 

- Miguel Guedes - Apanhados pelo clima 

- Mariana Mortágua - Os vistos e os escondidos 
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Público 

- Costa garante integridade de todos os depósitos no Banif 

- Abono de família continua em queda: num ano, menos 48 mil crianças 

- Propostas diferentes do PS e PCP empurram desfecho da sobretaxa de IRS 

- Sampaio da Nóvoa quer ter apoio de "todos os militantes de todos os partidos” 

- Preço da luz sobe 2,5% a partir de 1 de Janeiro 

- Santana Castilho - Alô, ministro, está cá? 

- Teatro europeu regressa ao São João em 2016 

 

Ionline  

- CDS. Portas pressionado a devolver autonomia aos centristas 

- Desemprego não deixa Portugal subir no Índice 

- Sobretaxa de IRS desce para 1%. Um milhão de famílias afectadas 

- Maria de Belém concentra ataques em Marcelo 

 

Expresso 

- Costa estreia-se nos debates quinzenais. Passos fica no banco de suplentes 

- Banif com subida a pique, analistas falam em especulação 

- Rio empurra Passos: “Vai ser difícil ele ganhar as próximas eleições” 

 

Diário Económico 

- Portugal levanta 998 milhões e mantém juros negativos a três meses 

- Comissão: Estados-membros da UE mantêm soberania com nova guarda fronteiriça 
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Diário Económico (cont.) 

- Banif vale menos 90% que os 450 milhões captados em aumentos de capital 

- Em 19 dias, o PS consegue luz verde para três áreas-chave 

- PCP insiste no fim dos cortes salariais em Janeiro 

- Há menos uma pré-candidata a Belém. Assinaturas foram "levadas pelo vento" 

- Mais de mil funcionários da CGD candidataram-se a reforma antecipada 
 

Noticias ao Minuto 

- GNR teme quebra de efetivos e impede quatro mil militares de sair 

- Euribor caem mais uma vez 

- "O muro de Berlim é no Largo do Rato que está a cair" 

- Menos de metade dos inscritos com subsídio de desemprego 

- Há um antigo ministro de Passos a apoiar Henrique Neto 

- Paulo Morais acha que "grandes depósitos do Banif não estão garantidos" 

- Ministra do Mar realça "bom resultado" para Portugal 

- Edgar Silva diz que Marcelo está ao "serviço das grandes negociatas" 

- Maria de Belém espera que estabilidade financeira esteja assegurada 

- Dívida de Portugal mais cara a dois anos e mais barata a cinco e dez 

 

Observador 

- A direita após o choque. “Amigos para siempre”? 

- Devolução dos salários. 132 milhões separam PCP de PS 

- Graça Castanho desiste de candidatura presidencial por assinaturas terem sido levadas 
pelo vento 
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Sapo.pt 

- Bruxelas propõe guarda europeia fronteiriça que possa intervir sem aval de Estado-membro 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Nada a assinalar 
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 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 

 

- 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 
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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) 

Exército - Comemorações do Dia da Arma de Artilharia e do Regimento de Artilharia N.º 5  

Exército - MONTAGEM DE PONTE TREADWAY EM APOIO AO MUNICÍPIO DA LAGOA 

Força Aérea - Associação de saúde mental voa com a Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA FRANCISCO DE ALMEIDA ESTÁ DE  

REGRESSO A PORTUGAL 

 

 

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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