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Noticias    

Diário de Noticias 

- Portas dedica-se à vida empresarial com olho em Belém 

- Novo Banco - Particulares com obrigações seniores e depositantes a salvo 

- Portugal foi avisado para não repetir erros. E repetiu 

- Novo Banco empurra reembolso antecipado ao FMI para 2016 

 

Correio da Manhã 

- EPAL sobe preço da água 

- 12 horas à espera na Urgência 

- GNR dá roupa e brinquedos em Sintra 

- Governo dá mais dinheiro para a Saúde 

- Lesados do BES elogiam solução de capitalização 

- Henrique Neto defende verdadeira regulação estatal dos bancos 

- Potencial de aquecimento global com mínimo em 2013 

 

Jornal de Noticias  

- Passadiços do rio Paiva reabrem depois de janeiro com mais trunfos 

- EPAL sobe preço da água em média 33 cêntimos  

- Pedro Ivo Carvalho – Utopia de Desejos 
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Público 

- Lagarde avisa que perspectivas de crescimento mundial têm enfraquecido 

- Suspensão imediata das metas curriculares não convence nem os contestatários 

- Regulador resolve problema do Novo Banco à custa de obrigacionistas 

- Aparelho experimental português detecta doenças neurodegenerativas mais no início 
 

Ionline 

- É mais difícil fugir às coimas? Sim, e a culpa é da fotografia 

- Estado quer arrecadar 25 milhões com jogos online 

- EPAL sobe preço da água a partir de Janeiro 

- Passagem de Ano com chuva e frio 

- DGS mandou encerrar contas em 2014 

- Segurança Social reintegra funcionários 

- Combustíveis sobem até 50% em 2016 
 

Expresso 

- O aviso de Lagarde: crescimento será dececionante e desigual em 2016 

- Governo prolonga por sete meses devolução das cauções da água, luz e gás 

- Álcool matou mais do que drogas em 2014 

- A grande fraude 

 

Diário Económico 

- Novo Banco diz que já não é possível transferir mais activos e passivos para o BES 

- Água em Lisboa vai ficar mais cara a partir de sexta-feira 

- Debates das presidenciais começam sexta-feira e vão até dia 9 
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Noticias ao Minuto 

- Paulo Morais quer acabar com "espetáculo triste" nos bancos portugueses 

- Lei do Tabaco: Oito anos renderam seis milhões ao Estado 

- Energia renovável atinge peso máximo histórico em 2013 

- Euribor caem a 6 e a 9 meses e ficam mais caras a 12 meses 

- GNR intensifica patrulhamento nas estradas a partir de amanhã 

- GNR de Viseu entrega livros em braille a invisuais com mais de 50 anos 

- Dívida portuguesa desce a 5 e a 10 anos e sobe a 2 anos 

- Mais de um milhão de pessoas chegou à Europa por mar em 2015 

 

Observador 

- Cara ou Coroa. 16 previsões políticas para 2016 

- Bloco acusa governo de violar lei da greve 

- 20 monumentos que o terrorismo já destruiu 

- Portagens aumentam só 0,05 euros 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- NOTÍCIAS AOFA -  Seminário sobre o Instituto de Acção Social das Forças 
Armadas: “Assistência Social aos Militares/IASFA” 

Com o auditório do Centro de Apoio Social de Oeiras (um dos equipamentos sociais do IASFA) 
repleto (mais de duas centenas de assistentes), decorreu o Seminário “Assistência Social aos 
Militares/IASFA”, promovido pela AOFA, que tinha como objectivo central encontrar caminhos 
que possam recolocar o Instituto ao serviço efectivo de todas as gerações de Militares e das 
suas Famílias. 

Presentes, representantes dos CEM’s e da Casa Militar do PR, bem como dos Grupos 
Parlamentares do PSD e do PCP. Marcaram igualmente presença as associações congéneres 
quer das Forças Armadas quer da GNR. 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=732 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 

- AOFA - Dossier Presidenciais 2016 

Documento enviado a todos os candidatos 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Presidenciais_Questoes_a_colocar_aos_candidatos.pdf 

 

Os candidatos que responderam (ordem cronológica de chegada das respostas): 

Dr. Henrique Neto 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Henrique_Neto_Resposta_1.pdf 
 
Prof. Dr. Sampaio da Nóvoa 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Sampaio_da_Novoa_Resposta_1.pdf 

Dr. Cândido Ferreira 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Candido_Ferreira_Resposta_1.pdf 

Dr. Edgar Silva 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Edgar_Silva_Resposta_1.pdf 

Drª Marisa Matias 

A Drª Marisa Matias respondeu à AOFA referindo que estava a estudar cuidadosamente o 

documento que lhe enviámos. Aguardamos resposta que, a vir a ser formulada, aqui 

divulgaremos 

Drª Maria de Belém Roseira, Dr. Paulo Morais, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Dr. 

Jorge Sequeira e Vitorino Francisco da Rocha e Silva (Tino de Rans) 

A AOFA não recebeu qualquer resposta. Caso estas situações sofram alguma alteração, 

naturalmente delas aqui daremos conta 
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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  

- 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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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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