
Noticias    

Diário de Noticias 

- Demitiu-se subdiretor-geral da Justiça Tributária e Aduaneira 

- País tem "cofres cheios" para satisfazer compromissos, diz ministra das Finanças 

- "Há focos de corrupção em vários ministérios. E estão a ser atacados" 

- Sexta-feira há eclipse parcial do Sol, visível em Portugal. Se não chover  

 

Correio da Manhã 

- Só Júri Nacional autoriza ida a WC 

- Baixo rendimento dá isenção de IMI 

- Queixa surpreende administração da RTP 

- Risco de défice excessivo em 2017 
 

Jornal de Noticias 

- "Pulmão da Terra" está em dificuldades 

- Sindicato dos Impostos pede a demissão de Paulo Núncio 

 

Público 

- Subdirector-geral da Justiça Tributária e Aduaneira demitiu-se por causa da lista VIP 

- Um quarto dos médicos e enfermeiros que lidam com doentes graves estão em estado de  

exaustão 

- Proposta de isenção de taxas ao Benfica não cumpre a lei 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4462397
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4462359
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4461545
http://www.dn.pt/inicio/ciencia/interior.aspx?content_id=4459333
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4462429
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4462513
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/so_juri_nacional_autoriza_ida_a_wc.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/baixo_rendimento_da_isencao_de_imi.html
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/cumpridas_todas_as_formalidades.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/risco_de_defice_excessivo_em_2017.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/subdirector-geral-da-justica-tributaria-e-aduaneira-demitiuse-por-causa-da-lista-vip-1689641
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/um-quarto-dos-medicos-e-enfermeiros-que-lidam-com-doentes-graves-estao-em-estado-de-exaustao-1689601
http://www.publico.pt/local/noticia/proposta-de-isencao-de-taxas-ao-benfica-nao-cumpre-a-lei-1689603
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- No equinócio da Primavera, a Lua vai tapar o Sol e as marés vão ser maiores 

- UE quer combater "campanhas de desinformação da Rússia" 

 

Ionline 

- Fisco. Não existe uma lista mas há um pacote VIP de contribuintes 

- Grécia: Tsipras reúne-se com com Merkel e Hollande 

- Sindicatos ouvidos no parlamento sobre listas VIP de contribuintes 

- Guardas prisionais realizam nova vigília junto ao Palácio de Belém 

- CGTP defende continuação da luta para alcançar mudanças 

- PSD e CDS-PP recusam audição da ministra das Finanças no parlamento sobre 'Swissleaks' 

- Passos Coelho diz que director da Autoridade Tributária fez bem em demitir-se  

 

Expresso 

- Caso Sócrates. Relação fala em indícios fundamentados de crime 

- Schulz avisa Grécia: o tempo está a esgotar-se 

- Pires de Lima e o relatório do FMI. "Já não tenho idade para puxões de orelhas" 

- Vistos gold. Ex-diretor do SEF em liberdade 

 

Diário Económico 

- Atenas pediu 900 mas BCE só reforçou liquidez de emergência em 400 milhões 

- Proprietários podem pedir isenção de IMI até 30 de Junho 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fisco-nao-existe-uma-lista-ha-pacote-vip-contribuintes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/grecia-tsipras-reune-se-merkel-hollande
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/sindicatos-ouvidos-no-parlamento-sobre-listas-vip-contribuintes
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/guardas-prisionais-realizam-nova-vigilia-junto-ao-palacio-belem
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cgtp-defende-continuacao-da-luta-alcancar-mudancas
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/psd-cds-pp-recusam-audicao-da-ministra-das-financas-no-parlamento-sobre-swissleaks
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/passos-coelho-diz-director-da-autoridade-tributaria-fez-bem-demitir-se
http://expresso.sapo.pt/caso-socrates-relacao-fala-em-indicios-fundamentados-de-crime=f915848
http://expresso.sapo.pt/schulz-avisa-grecia-o-tempo-esta-a-esgotar-se=f915845
http://expresso.sapo.pt/pires-de-lima-e-o-relatorio-do-fmi-ja-nao-tenho-idade-para-puxoes-de-orelhas=f915690
http://expresso.sapo.pt/vistos-gold-ex-diretor-do-sef-em-liberdade=f915707
http://economico.sapo.pt/noticias/atenas-pediu-900-mas-bce-so-reforcou-liquidez-de-emergencia-em-400-milhoes_214322.html
http://economico.sapo.pt/noticias/proprietarios-podem-pedir-isencao-de-imi-ate-30-de-junho_214304.html
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/no-equinocio-da-primavera-a-lua-vai-tapar-o-sol-e-as-mares-vao-ser-maiores-1689600
http://www.publico.pt/mundo/noticia/ue-quer-combater-campanhas-de-desinformacao-da-russia-1689589
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 
- Conferência : Troika já nos disse 'adeus', mas Governo austero cá permanece 

- Comissão : Bloco quer ouvir subdiretor-geral dos impostos no Parlamento 

- União : Europeia Portugal com a maior queda do custo de mão-de-obra 

- Defesa : Contas milionárias da Suíça 'nunca ouviram falar' de Sócrates 

- Ordem : Publicidade online a advogados vale queixa-crime 

- BES : Ricciardi tem de provar que esteve contra decisões de Salgado 

- Bancos : Quanto menos dinheiro tiver na conta, mais pagará 

- Lisboa : Trabalhadores do setor dos transportes fazem cordão humano 

 

Observador 
- Salgado regressa. Banca, mentiras e gravações 

- Sabe quem pode aceder aos seus dados fiscais? 

- Miguel Relvas, Ricardo Salgado e mãe de Sócrates estavam na Lista VIP 

- Listas VIP. "Verdadeiros culpados" continuam na AT 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/especiais/missao-impossivel-salgado-responde-a-acusacoes-e-contradicoes/
http://observador.pt/2015/03/19/pode-aceder-aos-dados-fiscais-dos-contribuintes-funcionario-do-fisco/
http://observador.pt/2015/03/18/sindicato-verdadeiros-responsaveis-das-listas-vip-continuam-no-fisco/
http://www.noticiasaominuto.com/economia/363172/troika-ja-nos-disse-adeus-mas-governo-austero-ca-permanece
http://www.noticiasaominuto.com/politica/363205/bloco-quer-ouvir-subdiretor-geral-dos-impostos-no-parlamento
http://www.noticiasaominuto.com/economia/363195/portugal-com-a-maior-queda-do-custo-de-mao-de-obra
http://www.noticiasaominuto.com/pais/363142/contas-milionarias-da-suica-nunca-ouviram-falar-de-socrates
http://www.noticiasaominuto.com/pais/363162/publicidade-online-a-advogados-vale-queixa-crime
http://www.noticiasaominuto.com/economia/363166/ricciardi-tem-de-provar-que-esteve-contra-decisoes-de-salgado
http://www.noticiasaominuto.com/economia/363138/quanto-menos-dinheiro-tiver-na-conta-mais-pagara
http://www.noticiasaominuto.com/pais/363111/trabalhadores-do-setor-dos-transportes-fazem-cordao-humano
http://observador.pt/2015/03/19/miguel-relvas-ricardo-salgado-e-mae-de-socrates-estavam-na-lista-vip/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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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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/0319/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



