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Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos recua e vota com PS para manter taxa sobre pensões 

- Costa quer uma nova entidade na resolução. PSD estranha 

- Governo dá tolerância de ponto a 24 e 31 de dezembro 

- Acordo com PS tem muitas limitações e muitos riscos 

 

Correio da Manhã 

- Refugiados encontram esperança em Portugal 
 

Jornal de Noticias  

- Progresso nas negociações para manter britânicos na União Europeia 

 

Público 

- Simulador da descida da sobretaxa de IRS 

- Autoridades procuram terroristas de Paris em Portugal 

- Jovens, mulheres, cristãos: eis os primeiros refugiados oficiais que chegaram a Portugal 

- "Nem mais um esporão será construído", diz ministro do Ambiente 
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Ionline  

- Semedo: Louçã “é a escolha certa” para o Conselho de Estado 

- IRS. Tem 15 dias para pedir e juntar todas as facturas para obter o máximo de reembolso 

- Portugal ainda deve 72 mil milhões de euros aos credores 

- Fim da coligação acertada entre Passos e Portas há uma semana 

 

Expresso 

- Parlamento decide quem vai para o Conselho de Estado 

- Alerta para três jiadistas é para toda a Europa 

- António Costa: Portugal “dos últimos tempos” deu contributo “pobre” à Europa 
 

Diário Económico 

- Estado arrisca vender Banif em saldo e ainda ficar com activos tóxicos 

-Aumento das pensões e dos apoios sociais custa 173 milhões 

- Estado arrisca vender Banif em saldo e ainda ficar com activos tóxicos 

 

Noticias ao Minuto 

- Terroristas em Portugal: É "plano de fuga" 

- Mudou-se de política. Começou estratégia de "desempobrecimento" 

- Não há distrito que escape à chuva este fim de semana 
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Observador 

- Polícia Judiciária. Nível de alerta terrorista em Portugal mantém-se inalterado 

- Atividade económica diminuiu em outubro e clima económico caiu em novembro 

- Rectificativo? Depende de propostas para o Banif 

- Líderes europeus concordaram em acelerar mas adiaram decisões 

 

 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Nada a assinalar 

 
 
 
 
 
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 
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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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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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