
Noticias    

Diário de Noticias 

-  Sócrates confrontado com novos indícios do processo 

- Relatório: Estado lucrou 349,5 milhões de euros com Tribunal de Contas 

- Governo admite indemnizar futuro operador do metro do Porto 

- Algarve perdeu 10 mil milhões em receitas em seis anos 

- Costa: é preciso libertar o Estado, empresas e famílias da atual asfixia 

 

Correio da Manhã 

- Aviso para buraco de 12 mil milhões 

- Paulo Fonte - Salgado a ministro 

 

Jornal de Noticias 

- PSD e CDS-PP prometem campanha "poupada e pela positiva" 

- Inquirição terminou e José Sócrates regressou à cadeia 

- Governo britânico apresenta pergunta para referendo sobre continuação na UE 

- Passos diz que estaleiros de Viana foram "erro do passado" que acabou bem 

- Rafael Barbosa - A Norte nada de novo 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Liberdade de expressão 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4592633
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4592306
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4593415
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4592713&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4593335
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4592742
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4591962&dossier=Opera%E7%E3o%20Marqu%EAs
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/aviso_para_buraco_de_12_mil_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/salgado_a_ministro.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4593021&page=-1
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Viana%20do%20Castelo&Concelho=Viana%20do%20Castelo&Option=Interior&content_id=4592251&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4592796&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4592808&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos


Público 

- Governo quer limitar acesso interno a dados dos contribuintes 

- Quem passa recibo verde é obrigado a entregar um anexo extra com o IRS 

- UE quer transferir 1701 requerentes de asilo para Portugal 

- Fiscalização do Tribunal de Contas permitiu ao Estado poupar 150 milhões em 2014 

- Número de inscritos em mestrados aumentou quase dez vezes na última década 

- Número de mestres no desemprego disparou quase 30 vezes em sete anos 

- CP volta a falhar com comboio a vapor no Douro pelo terceiro ano consecutivo 
 

Ionline 

- Quotas de refugiados. Comissão quer 40 mil eritreus e sírios integrados na UE 

- Troika vai regressar a Portugal e já há data marcada 

- Costa. Com este governo não haverá qualquer compromisso, convergência ou conciliação 

- Feira do Livro. As escolhas de quem escreve em bom português 

- Segurança Social. Idade da reforma deve aumentar, sem perda de benefícios 

- INE. Consumidores portugueses menos optimistas em Maio 

- Merkel e Hollande passam por cima de Cameron para dar um governo à EU 
 

Expresso 

- António Costa não cede na baixa da TSU dos trabalhadores  

- Passagens aéreas, transporte marítimo, novo hospital e negociações nos bastidores: Passos 
vai à Madeira  
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http://www.ionline.pt/artigo/393884/quotas-de-refugiados-comissao-quer-40-mil-eritreus-e-sirios-integrados-na-ue?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/393823/troika-vai-regressar-a-portugal-e-ja-ha-data-marcada?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/393864/costa-com-este-governo-nao-havera-qualquer-compromisso-converg-ncia-ou-conciliacao?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/393882/feira-do-livro-as-escolhas-de-quem-escreve-em-bom-portugu-s?seccao=Mais_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-28-Antonio-Costa-nao-cede-na-baixa-da-TSU-dos-trabalhadores
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-27-Passagens-aereas-transporte-maritimo-novo-hospital-e-negociacoes-nos-bastidores-Passos-vai-a-Madeira
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-05-27-Passagens-aereas-transporte-maritimo-novo-hospital-e-negociacoes-nos-bastidores-Passos-vai-a-Madeira
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-quer-registo-previo-para-funcionarios-do-fisco-consultarem-dados-fiscais-1697126
http://www.publico.pt/economia/noticia/todos-os-trabalhadores-independentes-sao-obirgados-a-entregar-o-anexo-ss-com-o-irs-1697073
http://www.publico.pt/mundo/noticia/ue-quer-transferir-1701-requerentes-de-asilo-para-portugal-1697097
http://www.publico.pt/economia/noticia/fiscalizacao-do-tribunal-de-contas-permitiu-ao-estado-poupar-150-milhoes-em-2014-1697113
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/numero-de-inscritos-em-mestrados-aumentou-quase-dez-vezes-na-ultima-decada-1696891
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/numero-de-mestres-no-desemprego-aumentou-quase-30-vezes-em-sete-anos-1696979
http://www.publico.pt/local/noticia/cp-volta-a-falhar-com-comboio-a-vapor-no-douro-pelo-terceiro-ano-consecutivo-1697082
http://www.ionline.pt/artigo/393915/seguranca-social-idade-da-reforma-deve-aumentar-sem-perda-de-beneficios?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/393919/ine-consumidores-portugueses-menos-optimistas-em-maio?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/393901/merkel-e-hollande-passam-por-cima-de-cameron-para-dar-um-governo-a-ue?seccao=Mundo_i


Expresso (cont.) 

- Diretor clínico que denunciou ilegalidades estranha silêncio da Inspeção da Saúde  

- Portugal poderá vir a receber 10 milhões de euros para acolher refugiados  

- Acertos na fatura da luz terão prestações mínimas de cinco euros  
 

Diário Económico 

- TAP: Entrega de propostas vinculativas termina a 5 Junho 

- Metade dos cursos superiores proibida de aumentar vagas 

- Grupo de trabalho aponta quatro soluções para a Segurança Social 

- Pela primeira vez prestação da casa custa menos que o spread 

- Ministra e sindicatos da PSP reúnem-se para discutir o estatuto 
 

Noticias ao Minuto 

- Educação Cursos associados ao desemprego proibidos de aumentar vagas 

- Propostas Só há quatro saídas para a Segurança Social (e não vão agradar a todos) 

- Comissão Sentimento económico mantém-se estável na zona euro em maio 

- Taxa Euribor cai a 6, 9 e 12 meses para novos mínimos 

- Lista VIP Acesso a dados de contribuintes? Só com registo prévio 

- Euribor As famílias pouco vão notar os juros negativos 

- Privatização Reestruturar a TAP sim. Mudar 'regras do jogo' não 

- Conflito Passos e Portas obrigam ministra a ceder aos polícias 

- Dennis Snower "Portugal deve criar incentivos ao trabalho e à formação" 
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http://expresso.sapo.pt/dossies/diario/2015-05-27-Diretor-clinico-que-denunciou-ilegalidades-estranha-silencio-da-Inspecao-da-Saude
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-05-27-Portugal-podera-vir-a-receber-10-milhoes-de-euros-para-acolher-refugiados
http://expresso.sapo.pt/economia/economina_energia/2015-05-27-Acertos-na-fatura-da-luz-terao-prestacoes-minimas-de-cinco-euros
http://economico.sapo.pt/noticias/metade-dos-cursos-superiores-proibida-de-aumentar-vagas_219570.html
http://economico.sapo.pt/noticias/grupo-de-trabalho-aponta-quatro-solucoes-para-a-seguranca-social_219568.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pela-primeira-vez-prestacao-da-casa-custa-menos-que-o-spread_219541.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ministra-e-sindicatos-da-psp-reunemse-para-discutir-o-estatuto_219579.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tap-entrega-de-propostas-vinculativas-termina-a-5-junho_219592.html
http://www.noticiasaominuto.com/pais/397366/cursos-associados-ao-desemprego-proibidos-de-aumentar-vagas
http://www.noticiasaominuto.com/economia/397326/so-ha-quatro-saidas-para-a-seguranca-social-e-nao-vao-agradar-a-todos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/397368/sentimento-economico-mantem-se-estavel-na-zona-euro-em-maio
http://www.noticiasaominuto.com/economia/397354/euribor-cai-a-6-9-e-12-meses-para-novos-minimos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/397320/acesso-a-dados-de-contribuintes-so-com-registo-previo
http://www.noticiasaominuto.com/economia/397303/as-familias-pouco-vao-notar-os-juros-negativos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/397300/reestruturar-a-tap-sim-mudar-regras-do-jogo-nao
http://www.noticiasaominuto.com/pais/397287/passos-e-portas-obrigam-ministra-a-ceder-aos-policias
http://www.noticiasaominuto.com/economia/397260/portugal-deve-criar-incentivos-ao-trabalho-e-a-formacao
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 Observador 
- Enquanto é tempo. Como tratar já do IRS de 2015 

- GES. PT quer processar ex-gestores 

- PS promete 45 mil postos de trabalho até 2019 

- "Plano Juncker". Parlamento e Conselho de acordo 

- PCP quer lucros de grandes empresas a financiar Segurança Social 

- Portas e a lista VIP: relatório da IGF coloca "questões sérias" 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Chefe do Estado-Maior do Exército – Decorrente da identificação de um conjunto de 

medidas para redução do impacto das novas regras de atribuição do suplemento de 

residência dos Militares do Exército, Sua Excelência o General CEME aprovou a 
implementação de um conjunto de novas linhas de transporte, em complemento às 

actualmente existentes 
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http://observador.pt/explicadores/irs-2015-as-perguntas-dos-contribuintes-as-respostas-do-fisco/
http://observador.pt/2015/05/27/rioforte-pt-analisa-acao-contra-ex-gestores-e-avanca-contra-auditor/
http://observador.pt/2015/05/27/ps-promete-45-mil-postos-de-trabalho-ate-2019/
http://observador.pt/2015/05/28/parlamento-europeu-conselho-alcancam-acordo-plano-juncker/
http://observador.pt/2015/05/27/paulo-portas-diz-relatorio-da-igf-lista-vip-coloca-questoes-serias/
http://observador.pt/2015/05/27/pcp-quer-lucros-de-grandes-empresas-a-financiar-seguranca-social/
http://www.aofa.pt/rimp/Transporte_administrativo_em_viaturas_militares.pdf


 

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 ) 

 

Marinha - NRP SAGRES - VIAGEM DE INSTRUÇÃO DOS CADETES DA ESCOLA NAVAL 

Força Aérea - III Jornadas de Medicina Aeronáutica 

Força Aérea - Jovens visitam Força Nacional Destacada 

 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/NRP-Sagres-Viagem-de-instrucao-dos-Cadetes-da-Escola-Naval.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-857-iii-jornadas-de-medicina-aeronautica
http://www.emfa.pt/www/noticia-858-jovens-visitam-forca-nacional-destacada
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/



