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Noticias    

Diário de Noticias 

- DGS tem ações no ramo imobiliário sem justificação 

- PSP lança campanha contra "crimes inventados na Internet" 

- Senhorios têm 4 dias para aderir a recibos de renda eletrónico 

- Faro investiga transferência de doente com AVC 

- Empresas vão voltar a contratar. Sobretudo na indústria e tecnologia 

 

Correio da Manhã 

- "Presidente não deve ser um contrapoder" 

- Operadores portuários saem da reunião sem comentários 
 

Jornal de Noticias  

- Tribunal de Contas questiona ações da DGS no ramo imobiliário 

- Quatro distritos sob aviso laranja devido ao vento forte 

- Inês Cardoso – Fogo de Artificio  

 

Público 

- Há mais de quatro mil pedidos de vistos gold à espera de aprovação 

- Rui Tavares - O ano que mudou a nossa política 

 

Ionline  

- Segurança Social já perdeu mais de 150 milhões com a Portugal Telecom 

- Greve nas refinarias suspensa 
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Ionline (cont.) 

- ‘As contas do Banif estavam limpinhas e direitinhas’, garante Jorge Tomé 

- Dívidas fiscais. Penhoras atingem salários e depósitos 

- Paulo Macedo alertado desde 2013 para falta de assistência no S. José aos fins de semana 

- Maria de Belém. "Cortes na saúde não podem ser acríticos" 
 

Expresso 

- Resolução do Banif afeta 40 mil pequenos acionistas 

- Piropos e propostas sexuais já dão pena de prisão até três anos 

- Quarenta e três câmaras vão descer o IMI, apenas três sobem 

- Remessas de imigrantes em Portugal caíram 6% em outubro 

- Nos céus da II Guerra 

 

Diário Económico 

- Bancos mantêm rendibilidade positiva até Setembro 

- Só 45 pessoas na requalificação saíram por mútuo acordo 

- António Costa ameaça privatização da TAP que levou 19 anos a ser feita 

- Parlamento recomenda recuo do Governo na subconcessão dos transportes de Lisboa e 
Porto 

- Remessas de angolanos em Portugal caíram 30% em Outubro 

- Sampaio da Nóvoa acusa Marcelo de ter apoiado cortes na saúde 

- Autarquias continuam à espera da verba do FAM 

- Saiba como validar as suas facturas no e-factura 
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Diário Económico (cont.) 

- Operadores do Porto de Lisboa saem sem comentários da reunião com Governo 

- A TAP em números 
 

Noticias ao Minuto 

- Funchal: Assembleia Municipal aprova pedido de empréstimo de 10 milhões 

- Gestora que se demitiu após morte de jovem foi premiada em abril 

- "Governo que não cumpra metas do défice é demitido" 

- Refugiado e terrorismo lideram votação para Palavra do Ano 2015 

- "O povo português tem de pagar pelas loucuras que andaram a fazer" 

- Euribor mantêm-se inalteradas em todos os prazos 

- Voaram 2,25 mil milhões, mas Banif ainda pode dar dinheiro ao Estado 

- Dívida portuguesa mais cara a 2 e 5 anos e mais barata a 10 anos 

- Assinaram contrato com o Estado, mas não têm lugar na especialidade 

- 2016: Cortes salariais podem escapar a fiscalização 

- Unidade Antiterrorista ganha elementos e nova estrutura 

 

Observador 

- As próximas guerras da geringonça 

- As 21 melhores invenções de 2015 

- Açoreana vale entre 30 e 60 milhões (para a banca) 

- PS lembra que PSD de Marcelo votou contra SNS 
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Observador (cont.) 

- O que os candidatos querem para a Saúde 

- "Eleições vão ser disputadíssimas" 

- Edgar Silva acusa primeiro-ministro de continuar “política do antigamente” 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
 
 
 
 
 
 

 
EVENTOS  

- 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 

- 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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