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Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugueses já deram 13 mil milhões para salvar bancos 

- Maria Luís acusa supervisão. BdP culpa governo PSD-CDS 

- Salário mínimo avança mesmo sem acordo 

- André Macedo - O tapume 

- Cavaco Silva "sabia o que se estava a passar e ajudou a encobrir esta situação" 

- Banca deve 1650 milhões ao Estado 

- 110 mil portugueses saíram do país em 2014 

- Correia de Campos é mandatário nacional de Sampaio da Nóvoa 

- Conheça todas as datas dos debates presidenciais 

- Pedro Tadeu - Entalados com o Banif? Então e o Novo Banco? 

 

Correio da Manhã 

- Garantido salário mínimo nos 530 euros 
- Armando Esteves Pereira - Mais uma fatura trágica 

 

Jornal de Noticias  

- PCP vota contra orçamento rectificativo 

- Paula Ferreira - A geringonça ainda vai no adro 

- Mariana Mortágua - Cara de saída limpa 
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Público 

- Editorial : Um monumento à irresponsabilidade da era Passos 

- José Vítor Malheiros - A política tem de começar a ser diferente da vigarice 

- João Miguel Tavares - Passos Coelho tem de se explicar 

- Maria de Belém: “Não sou comentadora de notícias de actualidade” 

- Palácio sob tutela militar vandalizado e a cair aos bocados em Caxias 

 

Ionline  

- Governo pode usar comissão de inquérito para afastar Carlos Costa 

- Grécia. Polícia marítima resgata 205 pessoas 

 

Expresso 

- BE impõe duas condições para aprovar Orçamento Retificativo 

- Salário mínimo sobe para €530, mas sem mexer na TSU 
 

Diário Económico 

- Orçamento Rectificativo: PCP vai votar contra, Bloco impõe condições a Costa 

- Mariano Rajoy cada vez mais longe de conseguir formar governo 

- Factura com a banca é de milhares de milhões e conta final ainda está por apurar 

- Marisa Matias acusa PR de ter ajudado Governo a empurrar bomba-relógio do Banif para 
novo executivo 

- Edgar Silva diz que houve "crime económico" no Banif 

- Especial Presidenciais 2016: Entrevista a Henrique Neto 

- Marcelo: "Governo fez aquilo que era possível" e "assumiu responsabilidade" no caso Banif 
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Noticias ao Minuto 

- Quando abastece, paga mais de impostos do que de combustível 

- Soldados da NATO mortos em ataque suicida são norte-americanos 

 

Observador 

- PCP vota contra o Orçamento Retificativo. Bloco impõe condições duras 

- Portugal. 35 dos coretos mais encantadores do país 

- Governo não chega a acordo com parceiros sociais, mas salário mínimo sobe na mesma 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
 

 

 

 

mailto:luisa.almeida@aofa.pt
http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Cartaz.pdf
http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Programa.pdf
http://www.aofa.pt/eventos/Curso_de_Informatica_para_Adultos_Calendario.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RNP_Relatorio_Inquerito_Novembro_2015.pdf
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/15RRDJM20EvL7l_Q8aKdBR4iLta80i1yFyc0MahHVDVY/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/?fref=ts


 

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) 

Marinha - VOTOS DE BOM NATAL E FELIZ ANO NOVO 

Exército - VISITA DE SUA EXCELÊNCIA REVERENDÍSSIMA O BISPO DAS FORÇAS ARMADAS  

E DE SEGURANÇA À MADEIRA 

Exército - EXÉRCITO APOIA O INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS  

FLORESTAS 
 

 

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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