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Noticias    

Diário de Noticias 

- Fim do Banif custa 2,4 mil milhões aos contribuintes 

- Comissão Europeia aprova 2,25 mil milhões para 'buraco' do Banif 

- "Esta venda tem um custo muito elevado para os contribuintes" 

- FMI: dívida devia ter sido perdoada. PCP pressiona PS para renegociação 

- PP vence mas tem de dialogar para ter um governo estável 

- Governantes socialistas deixam eurodeputados da direita irritados 

- Falta de incentivos leva a descida inédita na venda de genéricos 

- Espanha: Oito desafios que esperam o futuro governo 

- Viriato Soromenho Marques - Os jogos não estão feitos 

- Bernardo Pires de Lima - O novo normal 

- Azeredo Lopes: Portugal é "aliado capaz, confiável e competente" 

- Wolfgang Münchau - Combater o brexit com o medo é um tiro que vai sair pela culatra 

 

Correio da Manhã 

- Eduardo Dâmaso - Clube dos mil 

- José Rodrigues - Aumentos... de 1 euro 

- Luciano Amaral - A conta da banca 
 

Jornal de Noticias  

- Inês Cardoso - Contas de multiplicar 
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http://www.dn.pt/dinheiro/interior/fim-do-banif-custa-24-mil-milhoes-aos-contribuintes-4946902.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/comissao-europeia-aprova-225-mil-milhoes-para-buraco-do-banif-4947188.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/esta-venda-tem-um-custo-muito-elevado-para-os-contribuintes-4946805.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/fmi-divida-devia-ter-sido-perdoada-pcp-pressiona-ps-para-renegociacao-4946842.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/pp-vence-mas-tem-de-dialogar-para-ter-um-governo-estavel-4946846.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/governantes-socialistas-deixam-eurodeputados-da-direita-irritados-4946695.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/falta-de-incentivos-leva-a-descida-inedita-na-venda-de-genericos-4946548.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/oito-desafios-que-esperam-o-futuro-governo-4946635.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/viriato-soromenho-marques/interior/os-jogos-nao-estao-feitos-4946712.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/bernardo-pires-de-lima/interior/o-novo-normal-4946848.html
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http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/wolfgang-munchau/interior/combater-o-brexit-com-o-medo-e-um-tiro-que-vai-sair-pela-culatra-4946675.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/clube__dos_mil.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/aumentos_de_1_euro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/luciano_amaral/detalhe/a_conta_da_banca.html
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Público 

- Banif vendido ao Santander com perdas "elevadíssimas" para os contribuintes 

- PCP quer comissão de inquérito sobre venda do Banif 

- PS vai exigir inquérito parlamentar 

- CDS-PP disponível para comissão parlamentar de inquérito sobre Banif 

- Venda do Novo Banco relançada em Janeiro 

- Só um pacto muito alargado permitirá governar Espanha 

- Carlos Gaspar - A crise sem fim 

- Edgar Silva, o padre que roubava maçãs e fugia da polícia 

- Regime de duodécimos no subsídio de Natal mantém-se em 2016 

- Factura da Sorte passa a atribuir certificados de aforro e ajuda a financiar o Estado 

- Santana Castilho - O tempo e os ódios 

 

Ionline  

- Resgate do Banif: o que acontece aos clientes 

- IEFP. Novos desempregados aumentam 

 

Expresso 

- Mortágua acusa Passos e Portas de “ato criminoso” no caso Banif 

- “Bancos não podem ser mantidos artificialmente no mercado com dinheiro dos 
contribuintes” 

- Esta banca que vos deixo 

- Olá, ó cais do Alfeite! Eles estão de volta p'ró Natal 

- Subida de salário minimo poderá ser acordada esta segunda-feira 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/banif-bom-vendido-ao--1718058?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-quer-comissao-de-inquerito-sobre-venda-do-banif-1718075
http://www.publico.pt/economia/noticia/ps-vai-exigir-inquerito-parlamentar-1718062
http://www.publico.pt/economia/noticia/cdspp-disponivel-para-comissao-parlamentar-de-inquerito-sobre-banif-1718080
http://www.publico.pt/economia/noticia/venda-do-novo-banco-relancada-em-janeiro-1718069
http://www.publico.pt/mundo/noticia/pp-confirma-vitoria-sem-maioria-podemos-melhor-do-que-o-esperado-1718056?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-crise-sem-fim-1718023?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/edgar-silva-o-padre-que-roubava-macas-e-fugia-da-policia-1717895
http://www.publico.pt/economia/noticia/regime-de-duodecimos-no-subsidio-de-natal-mantemse-em-2016-1718024
http://www.publico.pt/economia/noticia/factura-da-sorte-passa-a-dar-valor-do-carro-em-certificados-de-aforro-1717916
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-tempo-e-os-odios-1714673?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/491043/resgate-do-banif-o-que-acontece-aos-clientes?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/491050/iefp-novos-desempregados-aumentam?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-21-Mortagua-acusa-Passos-e-Portas-de-ato-criminoso-no-caso-Banif
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-21-Bancos-nao-podem-ser-mantidos-artificialmente-no-mercado-com-dinheiro-dos-contribuintes
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-21-Esta-banca--que-vos--deixo
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-20-Ola-o-cais-do-Alfeite-Eles-estao-de-volta-pro-Natal
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Expresso (cont.) 

- Número de desempregados inscritos no IEFP aumenta em novembro 

- Marcelo com euforia a mais? 

- Paulo Morais: “Se não me candidatasse, emigrava” 

- O padre, o oficial e o político. Traumas de Goa, 54 anos depois 
 

Diário Económico 

- PS mantém devolução de rendimentos apesar do impacto do Banif no défice 

- Banif poderá custar quase 4.000 milhões de euros 

- Venda do Banif foi adiada para não perturbar "saída limpa" do programa de assistência 

- Gasóleo desce para o valor mais baixo dos últimos cinco anos 

- Preço do petróleo recua para mínimos de 11 anos 

- Catarina Martins: É preciso repensar forma de encarar os buracos no sistema financeiro 

 

Noticias ao Minuto 

- Bruxelas lembra que há muito que manifestava preocupações com Banif 

- Líder do Podemos condiciona acordo com PSOE a referendo na Catalunha 

- PSOE diz que será responsável mas votará contra investidura de Rajoy 

- PCP recusa uso de "recursos públicos para instituições bancárias" 

- Dívida de Portugal mais cara em todos os prazos 

- Alerta à Esquerda: PCP quer renegociar dívida nos seus moldes 

- Fragata D. Francisco de Almeida regressou após seis meses em missão 
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http://expresso.sapo.pt/economia/2015-12-19-Numero-de-desempregados-inscritos-no-IEFP-aumenta-em-novembro
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-19-Marcelo-com-euforia-a-mais-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-12-19-Se-nao-me-candidatasse-emigrava
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http://economico.sapo.pt/noticias/ps-mantem-devolucao-de-rendimentos-apesar-do-impacto-do-banif-no-defice_238067.html
http://economico.sapo.pt/noticias/banif-podera-custar-quase-4000-milhoes-de-euros_238056.html
http://economico.sapo.pt/noticias/venda-do-banif-foi-adiada-para-nao-perturbar-saida-limpa-do-programa-de-assistencia_238052.html
http://economico.sapo.pt/noticias/gasoleo-desce-para-o-valor-mais-baixo-dos-ultimos-cinco-anos_238028.html
http://economico.sapo.pt/noticias/preco-do-petroleo-recua-para-minimos-de-11-anos_238045.html
http://economico.sapo.pt/noticias/catarina-martins-e-preciso-repensar-forma-de-encarar-os-buracos-no-sistema-financeiro_237984.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/507525/bruxelas-lembra-que-ha-muito-que-manifestava-preocupacoes-com-banif
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/507538/lider-do-podemos-condiciona-acordo-com-psoe-a-referendo-na-catalunha
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/507503/psoe-diz-que-sera-responsavel-mas-votara-contra-investidura-de-rajoy
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/507470/pcp-recusa-uso-de-recursos-publicos-para-instituicoes-bancarias
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/507386/divida-de-portugal-mais-cara-em-todos-os-prazos
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/507351/alerta-a-esquerda-pcp-quer-renegociar-divida-nos-seus-moldes
http://www.noticiasaominuto.com/pais/507051/fragata-d-francisco-de-almeida-regressou-apos-seis-meses-em-missao
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Observador 

- Banif pode fazer subir défice para mais de 4%. Outra vez 

- Banif. PS, PCP e BE avançam com comissão de inquérito 

- Combate ao Estado Islâmico. Para onde podem ir mais militares portugueses 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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/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 

 

- 23 de Dezembro de 2015 – 17h – Amigos dos Castelos (Rua Barros Queirós, nº 

20, 1º), Lisboa – Apresentação do Livro “A Defesa de Lisboa (1809-1814) Linhas 

de Torres Vedras, Lisboa, Oeiras e Sul do Tejo” de Francisco de Sousa Lobo 

http://www.aofa.pt/eventos/Livro_A_Defesa_de_Lisboa.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) 

Força Aérea - Concerto de Natal da Força Aérea 

Força Aérea - Dia do Centro de Recrutamento da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - EMBAIXADORA PORTUGUESA VISITA  

MILITARES PORTUGUESES NO KOSOVO   

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

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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