
Noticias    

Diário de Noticias 

- Conservadores a um passo da maioria nas eleições britânicas 

- Autarca de Viana acusa Governo de "derreter" 400 milhões de euros 

-"Não vai haver uma candidatura minha à Presidência da República" 

- É "desagradável" saber-se agora de uma "traição" 
 

Jornal de Noticias 

- David Pontes - A conspiração do SMS 

- Francisco Seixas da Costa - O programa de Nóvoa 

- Felisbela Lopes - Caminhos de Fátima 

- Rafael Barbosa - Casamento de conveniência 

 

Público 

- Capital de risco que comprou low cost britânica está na corrida pela TAP 
 

Ionline 

- TAP. PS diz que governo está a saltar etapas para fechar já privatização 

- Eliminar dívida grega é "politicamente impossível" 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4556316
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4555620&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4556389&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4555939
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4555885&opiniao=David%20Pontes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4555884&opiniao=Francisco%20Seixas%20da%20Costa
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4555898&opiniao=Felisbela%20Lopes
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4553531&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.publico.pt/economia/noticia/capital-de-risco-que-comprou-low-cost-britanica-esta-na-corrida-a-tap-1694861
http://www.ionline.pt/artigo/390113/tap-ps-diz-que-governo-esta-a-saltar-etapas-para-fechar-ja-privatizacao-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/390082/eliminar-divida-grega-e-politicamente-impossivel?seccao=Mundo_i
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Funcionária do Fisco diz ter acedido a dados de Passos Coelho a pedido do próprio 

- PS cria novos escalões de IRS para baixar impostos… só para alguns 

- Quem é o mais poluente, o mais corrupto, o mais transparente, o mais comunicativo? 

 

Diário Económico 

- Funcionária do Fisco compromete Passos, São Bento contesta 

- Tsipras diz estar certo que negociações terão "um final feliz" 

- É trabalhador independente? Não se esqueça do anexo SS 

- Portugueses gastam quatro mil milhões em promoções 

- FMI insiste na necessidade de reformar salários e pensões 

- Grécia recusa furar “linhas vermelhas” para obter acordo 

- Descida de IRS estudada por Costa não beneficia todos os contribuintes 

 

Noticias ao Minuto 

- IMI : Segundas casas arriscam aumento do IMI 

- Conselho : Aprovada desafetação dos imóveis do Instituto de Odivelas 
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http://economico.sapo.pt/noticias/funcionaria-do-fisco-compromete-passos-sao-bento-contesta_217927.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tsipras-diz-estar-certo-que-negociacoes-terao-um-final-feliz_217940.html
http://economico.sapo.pt/noticias/e-trabalhador-independente-nao-se-esqueca-do-anexo-ss_217939.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugueses-gastam-quatro-mil-milhoes-em-promocoes_217904.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fmi-insiste-na-necessidade-de-reformar-salarios-e-pensoes_217945.html
http://economico.sapo.pt/noticias/grecia-recusa-furar-linhas-vermelhas-para-obter-acordo_217921.html
http://economico.sapo.pt/noticias/descida-de-irs-estudada-por-costa-nao-beneficia-todos-os-contribuintes_217910.html
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-08-Funcionaria-do-Fisco-diz-ter-acedido-a-dados-de-Passos-Coelho-a-pedido-do-proprio
http://leitor.expresso.pt/#library/expressodiario/07-05-2015/caderno-1/temas-principais/costa-baixa-irs-para-alguns
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-05-07-Quem-e-o-mais-poluente-o-mais-corrupto-o-mais-transparente-o-mais-comunicativo-
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/387165/segundas-casas-arriscam-aumento-do-imi
http://www.noticiasaominuto.com/pais/386856/aprovada-desafetacao-dos-imoveis-do-instituto-de-odivelas
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 
- FMI volta a pedir reforma nas pensões e salários 

- Já perdeu a conta às multas que tem? Este site ajuda-o 

- Governo vai cortar prestações sociais antes de acabar o mandato 

- Escalões de IRS. Costa só concretiza quando chegar ao Governo 

- Governo prepara redução da TSU para contratos permanentes 

- Tsipras e Putin discutem por telefone questões energéticas 

 
 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/05/08/fmi-volta-a-pedir-reforma-nas-pensoes-e-salarios/
http://observador.pt/2015/05/07/ja-perdeu-a-conta-as-multas-que-tem-este-site-ajuda-o/
http://observador.pt/2015/05/07/governo-vai-cortar-prestacoes-sociais-acabar-mandato/
http://observador.pt/2015/05/07/escaloes-de-irs-costa-so-concretiza-quando-chegar-ao-governo/
http://observador.pt/2015/05/08/governo-prepara-reducao-da-tsu-para-contratos-permanentes/
http://observador.pt/2015/05/07/tsipras-e-putin-discutem-por-telefone-questoes-energeticas/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas (cont.) 

( 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 - OPERAÇÕES DE RESGATE DE 5 VELEIROS AO LARGO DOS AÇORES 

Marinha – Agradecimento às Entidades envolvidas na operação de busca e salvamento ao Largo  

dos Açores  

Marinha - ENCALHE DO VELEIRO TOBITOO A SUL DA ILHA DA ARMONA 

Exército – Apoio do Exército ao Município de Mira através da Montagem de uma Ponte Militar 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS  

Força Aérea - Esquadra 601 localiza náufragos no meio do oceano 

Força Aérea - Esquadra 751 resgata quatro pessoas em condições extremas 

 

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 

08-05-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacoes-de-resgate-de-5-veleiros-ao-largo-dos-Acores.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Agradecimento-as-entidades-envolvidas-na-operacao-de-busca-e-salvamento-ao-largo-dos-Acores.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Encalhe-do-veleiro-TOBITOO-a-sul-da-ilha-da-Armona.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/APOIODOEX%C3%89RCITOAOMUNIC%C3%8DPIODEMIRAATRAV%C3%89SDAMONTAGEMDEUMAPONTEMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/sites/BiblEx/AquisicoesMes/Paginas/default.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-835-esquadra-601-localiza-naufragos-no-meio-do-oceano
http://www.emfa.pt/www/noticia-834-esquadra-751-resgata-quatro-pessoas-em-condicoes-extremas
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0508/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts

	- Boletim do Contribuinte



