
Noticias    

Diário de Noticias 

- ORÇAMENTO : Portugueses vão pagar a mesma sobretaxa do IRS em 2015 

- ORÇAMENTO DE ESTADO 2015: PS considera que Governo de Passos remete para "o pior"  

de Santana Lopes 

- Pedro Marques Lopes - O maior incompetente 

 

Correio da Manhã 

- Jean Tirole é Nobel da Economia 

- Sobretaxa do IRS não vai descer 

- 70% a 80% dos portugueses admitem emigrar 

- José Rodrigues - Trapalhadas e mentiras 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Ivo Carvalho - Eles mentem. Uma e outra BES 

- Sobretaxa do IRS só desce se receita fiscal subir 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4175921
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4175355&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4174900&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/jean_tirole_e_nobel_da_economia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/sobretaxa_do_irs_nao_vai_descer.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/70_a_80_dos_portugueses_admitem_emigrar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/trapalhadas_e_mentiras.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4176012&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4175880
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Dez pessoas contam como suportaram três orçamentos muito duros 

- Redução da sobretaxa de IRS fica dependente do aumento da receita fiscal 

- Ordem dos Técnicos de Contas com dúvidas sobre remeter redução do IRS para 2016 

- Todos os dias faltam 150 mil embalagens de medicamentos nas farmácias 

- Marina Silva anuncia apoio a Aécio Neves mas diz que “continuará livre” 

- Daniel Sampaio - Filhos tiranos, pais mártires 

 

Ionline 

- OE. Aperto continua para reformados e funcionários públicos 

- Finanças pessoais. Onde pode investir sem risco? 

- Protecção Civil emite aviso à população devido ao mau tempo 

- OE 2015.Fiscalista Sérgio Vasques critica imprevisibilidade que será criada no IRS 

- Ébola. Casos suspeitos nos privados são encaminhados pelo INEM para hospitais de  

referência 

- Tomás Vasques - Ai implode, implode! 

 

Expresso 

- Sobretaxa mantém-se em 2015. Mas pode ser reembolsada em 2016 

- Sobretaxa de IRS volta a atacar bolso dos portugueses em 2015 

- O sorriso de Draghi e a cara feia de Schauble 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/ordem-dos-tecnicos-de-contas-com-duvidas-sobre-remeter-reducao-do-irs-para-2016-1672710
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/todos-os-dias-faltam-150-mil-embalagens-de-medicamentos-nas-farmacias-1672677
http://www.publico.pt/mundo/noticia/marina-silva-anuncia-apoio-a-aecio-neves-mas-diz-que-continuara-livre-1672669#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/filhos-tiranos-pais-martires-1672020
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-orcamento-estado-2015/oe-aperto-continua-reformados-funcionarios-publicos/pag/-1
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Diário Económico 

- Programa de rescisões nas autarquias arranca quarta-feira 

- Progressões congeladas por mais um ano 

- Segurança Social deu o maior contributo para cortar o défice 

- Finlândia em choque depois de sofrer corte no rating 

- Analistas antecipam período difícil na bolsa lusa 

- Marina Silva anuncia apoio formal à candidatura de Aécio Neves contra Dilma 

- Rio rejeita primárias até às eleições, mas pode ser número dois de Costa 

 

Notícias ao Minuto 

- Leilão : Alemanha coloca dívida a seis meses a juros de -0,0850% 

 

Observador 

- Saiba quem são os maiores financiadores dos partidos 

- Cura da diabetes tipo 1 estará para breve 

- Sobretaxa condicionada à receita.Devolução em 2016 

- Justiça “Desastre estava pré-anunciado" no Citius 

 
RTP 

- Pilotos da Força Aérea travam saída de colegas de trabalho 
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http://economico.sapo.pt/noticias/programa-de-rescisoes-nas-autarquias-arranca-quartafeira_203581.html
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Seminário da Saúde Militar: 

- Presidente do Conselho Nacional da AOFA, Coronel Manuel Cracel – Mensagem de Abertura 

- Discurso de Abertura proferido pelo Presidente da Assembleia-Geral da AOFA, Tenente- 

General Formeiro Monteiro 

- Intervenção do Convidado de Honra, Bastonário da Ordem dos Médicos, Professor Doutor  

José Manuel Silva 

Seminário da Saúde Militar ( PAINEL 1 - "A Saúde Assistencial / Hospitalar nas Forças  

Armadas" ) 

- Intervenção 1 - "O Hospital Público - Desafios para uma gestão Sustentada" - Professor  

Doutor Adalberto Campos Fernandes 

- Intervenção 2 - "Hospital Militar - Escola e base do apoio sanitário" - Major-General Bargão  

dos Santos 

- Intervenção 3 - "Sistema de Saúde Militar - Um modelo para o século XXI" - Coronel Abílio  

Gomes 

Seminário da Saúde Militar ( ENCERRAMENTO ) 

- Discurso de Encerramento proferido pelo General José Luís Pinto Ramalho 

 

NOTA IMPORTANTE : No decorrer dos próximos dias a AOFA disponibilizará, por esta mesma 

via e também na nossa página no Facebook, todos os vídeos correspondentes às intervenções  

respeitantes aos Painéis 2, 3 e 4, vídeos ainda em face de Edição. 

 

- Major-General Luís Sequeira - "O Apoio Social nas Forças Armadas" 

- Tenente-Coronel Brandão Ferreira - "O Serviço de Saúde Militar no Princípio do Século XXI em  

Portugal” 

 

 

 

http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_Cor_Cracel_Abertura.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=02NSda8EJGE
https://www.youtube.com/watch?v=of6wVeozMy8
https://www.youtube.com/watch?v=A7uoZ7HmN9U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9IaXRoBKhoA
https://www.youtube.com/watch?v=aeekfD5Sw9c
https://www.youtube.com/watch?v=S3fdgVAGh9o&feature=youtu.be
http://www.aofa.pt/artigos/MGEN_Luis_Sequeira_O_APOIO_SOCIAL_NAS_FORCAS_ARMADAS.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Brandao_Ferreira_O_Servico_de_Saude_Militar_no_Principio_do_Seculo_XXI_em_Portugal.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - O EXÉRCITO NO PORTO CITY RACE 2014 

Exército - TOMADA DE POSSE DO COMANDANTE DO REGIMENTO DE LANCEIROS Nº 2 

Força Aérea - Esquadra 502 ao Serviço da População 

Força Aérea - SHARPEYE 14 

Força Aérea - Base Aérea Nº5 celebra o seu 55º Aniversário 

 

 

 

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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http://www.emfa.pt/www/noticia-693-sharpeye-14
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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/1013/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



