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Noticias    

Diário de Noticias 

- Pedro Passos Coelho anuncia: a coligação acabou 

- Passos confia em Carlos (e em António) Costa para a situação do Banif 

- UE ainda dividida e com poucas respostas para a crise dos refugiados 

- Yanis Varoufakis - O grande assalto aos bancos gregos 

- Bernardo Pires de Lima - Ventos de Espanha 

- Viriato Soromenho Marques - Cada um por si 

 

Correio da Manhã 

- Governo aumenta pensões a 2 milhões de reformados 

- Belgas deixam fugir Abdeslam 

 

Jornal de Noticias  

- Confusão na GNR com proibição de saídas 

- Primeiros 24 refugiados chegam a Portugal esta quinta-feira 

- Bruxelas espera "acordo de princípio" sobre reforço do controlo de fronteiras 

 

Público 

- Pensões terão aumento máximo de 2,5 euros no próximo ano 

- Governo quer dentistas nos centros de saúde e liberdade de escolha dos hospitais 
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Ionline  

- Troika volta a Portugal depois das presidenciais 

- Taxa para turistas. Lisboa adia cobrança 

- Coligação chegou ao fim, diz Passos Coelho 

- Sobretaxa. BE e PCP rendem-se à solução 

 

Expresso 

- Três em cada quatro empresas portuguesas tencionam contratar em 2016 

- Costa quer rever modelo de gestão do Banco de Portugal 

- Investigação liderada por português avança no estudo de vacina contra a sida 

- Mensagem de Cavaco. “Natal deve ser um tempo de paz e de alegria” num mundo marcado 
por “incertezas e sobressaltos” 

 

Diário Económico 

- TAP: Neeleman em Lisboa para negociar reversão com o Governo 

- FMI assume que Portugal devia ter reestruturado a dívida 

- Santana Lopes dá prémio de 250 euros a todos os trabalhadores da Santa Casa 

- Governo quer tirar poderes ao Banco de Portugal 

- Governo de Costa em peso ao lado de Sampaio da Nóvoa 
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Noticias ao Minuto 

- Portugal é o país da zona euro onde custo da mão-de-obra mais caiu 

- Costa duvida que BdP "tenha capacidade para gerir e intervir na banca" 

- Portugal com segunda menor taxa de empregos vagos 

- Produção na construção sobe em outubro na zona euro mas cai em Portugal 

- Taxas Euribor mantêm-se a 3, 6 e 12 meses e caem a 9 meses 

 

Observador 

- Será que a maioria dos cancros pode ser evitada? 

- Portugal estuda três teatros de operações 

- Sobretaxa desce para quase todos. Veja simulações 

- 41 fotos deslumbrantes da Terra vista do espaço 

 

 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
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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 

 

- 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) 

 

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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