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Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos dá a mão ao PS e salva primeiro Orçamento de Costa 

- Banif investigado. Centeno quer responsabilizar banca 

- Cavaco perdoa menos de metade dos crimes em relação a Sampaio 

- Quase metade dos psiquiatras já ponderou suicidar-se 

- Ministra garante aumentos e novos concursos na PSP 

- 100 mil crianças já escreveram ao "Senhor Pai Natal dos Correios" 

- Nóvoa e Belém acreditam em vitória à segunda volta 

 

Correio da Manhã 

- Contas do Banif na mão da direita 

- Fisco na mira do Tribunal de Contas 

 

Jornal de Noticias  

- Governo admite criar descontos em portagens das autoestradas do interior 

- Pedro Ivo Carvalho - Banco Portugal 

 

Público 

- Rui Tavares – Que se lixem os contribuintes 

- Demissões em bloco após morte no Hospital de S. José 

- Agência de acreditação “chumbou” 340 cursos e impediu 600 de abrir portas 

- Médicos que não entraram na especialidade ficam no SNS 
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Público (cont.) 

- Do sistema educativo desapareceram quase três mil escolas e mais de metade dos 
contratados 

- Esta é a receita da câmara para transformar a Segunda Circular numa via urbana 

- Tribunal de Contas quer decisões “fundamentadas” nas penhoras do Fisco 

- Governo avança com reversão da reestruturação do sector das águas 

- Presidente avisa que a "realidade acaba sempre por derrotar a governação ideológica" 

- Sampaio da Nóvoa quer presidenciais de 2016 como as de 1986 

 

Ionline  

- Segurança Social pagou pensões a mortos durante 10 anos 

- Governo quis fundir Banif com a Caixa Geral de Depósitos 

- Médicos internos sem vaga vão manter-se no SNS 

- Fenprof quer regime especial de aposentação 

- Praça de táxis das partidas do aeroporto de Lisboa vai deixar de existir 

- Saúde. 6 'super-alimentos' que deve consumir este Inverno 

- Santos Silva voa em executiva e viola a lei 

 

Expresso 

- Centeno sobre Banif. “Ainda assim este é o menor preço a pagar” 

- Passos quer PSD a viabilizar solução de Costa para o Banif 

- “O SNS falhou neste caso, os cortes não permitiram ter recursos” 

- Banif. Processo de três anos resolvido em cinco dias 
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Expresso (cont.) 

- Mortágua: “O custo de mercado para a saída limpa está pela hora da morte, custa €3 mil 
milhões” 

- Banif. Banco de Portugal diz que venda em resolução foi “solução de último recurso” 

- Emigração portuguesa continua alta 

- INE revela valor do défice orçamental 

 

Diário Económico 

- Ciudadanos propõe acordo com PP e PSOE para viabilizar novo governo 

- Banif: Mil trabalhadores passam para o Santander 

- “Cerca de 20% a 30% da nossa dívida tem origem na corrupção” 

- Agência de Avaliação já chumbou 12% dos cursos superiores 

- Governo tenta resolver greve dos estivadores na última semana do ano 

 

Noticias ao Minuto 

- Ministro da Saúde garante neurocirurgiões de prevenção ao fim de semana 

- DGO revela hoje défice das administrações públicas 

- Euribor mais caras a nove e doze meses 

- "Passos e Maria Luís: maus governantes e maus banqueiros para Banif" 

- Sines é uma das 71 refinarias que podem processar crude mais poluente 

- Dívida de Portugal a descer em todos os prazos 

- Exceção na lei dá poder a Centeno para exonerar Carlos Costa 
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Observador 

- 13 sinais de perigo que chegaram em dezembro 

- Exigências de Catarina. O que se pode ou não fazer 

- Sufragistas: foi contra estes 25 cartazes que elas lutaram 

- 60. Velocidade máxima na 2ª circular pode baixar 

- DIAP investiga suspeitas de corrupção no INEM 

- Vendido por 36 milhões com crédito de 94 milhões 

- Privados com apoio do Estado perderam 4.000 alunos 

- Almofada no OE reduzida a um terço em novembro 

 

 

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) 

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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