
Noticias    

Diário de Noticias 

-  Câmara de Lisboa estuda aeroporto complementar à Portela no Montijo 

- IRS: Retenções na fonte mal feitas obrigam a pagamento de juros 

- Paulo Núncio diz que fisco deve analisar instauração de processos a responsáveis pela 'lista 

VIP' 

- Diretores de informação mais próximos da proposta do PS de alteração à lei eleitoral 

- Adriano Moreira - O dia do advogado 

 

Correio da Manhã 

- Corte de pensões sem aval do PS 

- Baptista-Bastos - Nada a esperar 

 

Jornal de Noticias 

- Fisco trata pequenos e grandes contribuintes de forma diferente 

- OCDE diz que sistema de saúde português respondeu bem à crise financeira 

- Pedro Ivo Carvalho - O futuro é agora 

- Emídio Gomes - Sinais contrários 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4590812&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/fisco/interior.aspx?content_id=4590405&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4590377&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/tv/interior.aspx?content_id=4590805
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4590370&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/corte_de_pensoes_sem_aval_do_ps.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/nada_a_esperar.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4590799&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Saude/Interior.aspx?content_id=4590494&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4590455&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4590466&opiniao=Em%EDdio%20Gomes
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- “Depender das Finanças condiciona a nossa liberdade decisória” 

- Balsemão escolhe Durão Barroso para lhe suceder em Bilderberg 

- PCP quer manter TSU, reduzir IVA, recapitalizar TAP e metade da dívida perdoada 

- Bancos têm imóveis para vender no valor de 8000 milhões de euros 

- José Jorge Letria - Aos autores o que é dos autores 

- Austeridade trava meritocracia no sector público 

 

Ionline 

- Lista VIP. Relatório conclui que medida foi “arbitrária e discriminatória” 

- A seguir às eleições, há novos episódios da guerra dos tronos 

- A nova Guerra Fria. NATO e Rússia exercitam músculos militares 

- Inspeção-Geral de Finanças confirma 'lista VIP' de contribuintes 

 

Expresso 

- Metade dos portugueses sem acesso aos melhores cuidados primários 

- Lista VIP. Sindicato ataca relatório da IGF. “Não é credível” 

- Comunistas dizem que são alternativa aos “partidos da política de direita” - onde incluem o 

PS 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/depender-das-financas-condiciona-a-nossa-liberdade-decisoria-1696954?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/balsemao-escolhe-durao-barroso-para-lhe-suceder-em-bilderberg-1696978
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-quer-manter-tsu-reduzir-iva-recapitalizar-tap-e-metade-da-divida-perdoada-1696969
http://www.publico.pt/economia/noticia/bancos-tem-imoveis-para-vender-no-valor-de-8000-milhoes-de-euros-1696967
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/aos-autores-o-que-e-dos-autores-1696919?frm=opi
http://www.publico.pt/economia/noticia/austeridade-trava-meritocracia-no-sector-publico-1697010
http://www.ionline.pt/artigo/393668/lista-vip-relatorio-conclui-que-medida-foi-arbitraria-e-discriminatoria-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/393672/a-seguir-as-eleicoes-ha-novos-episodios-da-guerra-dos-tronos?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/393647/a-nova-guerra-fria-nato-e-r-ssia-exercitam-m-sculos-militares?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/393622/inspecao-geral-de-financas-confirma-lista-vip-de-contribuintes?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-05-26-Metade-dos-portugueses-sem-acesso-aos-melhores-cuidados-primarios
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-26-Lista-VIP.-Sindicato-ataca-relatorio-da-IGF.-Nao-e-credivel
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-26-Comunistas-dizem-que-sao-alternativa-aos-partidos-da-politica-de-direita---onde-incluem-o-PS-
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- West Sea negoceia construção de dois navios para a Marinha 

- Caso BES concluído no próximo ano 

- Juncker queixa-se de Varoufakis 

- Espanha quer um “novo” BCE 

- Comissão revela principais linhas de força do Orçamento de 2016 

- PS agenda para hoje debate de urgência sobre "corte nas pensões" no Parlamento 

 

Noticias ao Minuto 

- Resultado : Portugueses aderem a comércio online 

- Novo Banco : Chumbado pedido do PS para avaliar benefícios fiscais do NB 

- Carlos Costa : Já há data para entrega das ofertas vinculativas pelo Novo Banco 

- Privatização : Venda da TAP 'presa' por análise da Europa 

 

Observador 
- Maioria recusa divulgar valor de isenções fiscais ao Novo Banco 

- Banca cortou 13% dos trabalhadores e vai encolher mais. Angola é risco forte 
 

Sapo 
- Portugal propõe criação de um contingente de manutenção de paz lusófono 
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http://economico.sapo.pt/noticias/west-sea-negoceia-construcao-de-dois-navios-para-a-marinha_219430.html
http://economico.sapo.pt/noticias/caso-bes-concluido-no-proximo-ano_219484.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juncker-queixase-de-varoufakis_219486.html
http://economico.sapo.pt/noticias/espanha-quer-um-novo-bce_219479.html
http://economico.sapo.pt/noticias/comissao-revela-principais-linhas-de-forca-do-orcamento-de-2016_219487.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-agenda-para-hoje-debate-de-urgencia-sobre-corte-nas-pensoes-no-parlamento_219464.html
http://www.noticiasaominuto.pt/tech/396792/portugueses-aderem-a-comercio-online
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/396769/chumbado-pedido-do-ps-para-avaliar-beneficios-fiscais-do-nb
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/396765/ja-ha-data-para-entrega-das-ofertas-vinculativas-pelo-novo-banco
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/396672/venda-da-tap-presa-por-analise-da-europa
http://observador.pt/2015/05/27/maioria-recusa-divulgar-valor-de-isencoes-fiscais/
http://observador.pt/2015/05/26/banca-reduziu-em-13-o-numero-de-trabalhadores-e-vai-continuar-a-encolher/
http://www.sapo.pt/noticias/portugal-propoe-criacao-de-um-contingente-de-_5564c197bcdee3654d6ba606
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

AOFA – Rede Nacional de Protocolos (RNP) - a RNP da AOFA já tem mais de 1.000 

(MIL) Postos de Atendimento em todo o território nacional, com benefícios directos 

(descontos de 5% a 75%) para os Sócios, Sócias e respectivos Familiares detentores de 

Cartão AOFA (100% gratuito, basta solicitar)! A requisição dos Cartões para os Familiares 

poderá ser feita para Cônjuges Casados, em União de Facto ou Companheiros/Companheiras 

que residam com o/a Sócio/a, para Filhos e Filhas sem qualquer limite de idade, para o Pai e 

a Mãe do/a Sócio/a e ainda para o Sogro e Sogra do/a Sócio/a. Também os Cônjuges 

sobrevivos dos/as Sócios/as da AOFA têm, de pleno direito, acesso à RNP, bastando para tal 

que requisitem os respectivos Cartões para si e seus descendentes, também estes sem 

qualquer limite de idade. Para esclarecimento de qualquer dúvida contacte, por favor, para 

luisa.almeida@aofa.pt 

      

- Lista Completa e Interactiva de todos os Protocolos  
 

- Lista Resumo de todos os Protocolos  
 

- Se ainda não é Sócio/a da AOFA.... está à distância de um click 

 

- Se já é Sócio/a da AOFA mas ainda não requisitou (100% gratuitos) os Cartões para os seus 
Familiares...... 
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mailto:luisa.almeida@aofa.pt
http://www.aofa.pt/protocolos/Protocolos_Apresentacao.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_Resumo.pdf
http://www.aofa.pt/inscricaosocio.php?menu=60&pag=62
http://goo.gl/forms/I0uZHLTCUO
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 - A MARINHA NA REGATA VOLVO OCEAN RACE 2015 

Força Aérea - Militares da Força Aérea realizam simulacro na Roménia 

 

 

 

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 

27-05-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/A-Marinha-na-regata-Volvo-Ocean-Race-2015.aspx
For�a A�rea - Militares da For�a A�rea realizam simulacro na Rom�nia
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/0527/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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