
Noticias    

Diário de Noticias 

- IMI a cobrar em 2015 vai baixar em 22 autarquias 

- Governo já gastou 2,4 milhões em Audis para arrecadar 800 milhões 

- Galp pondera impugnar taxa, Estado ameaça com penhoras 

- Governo recusou ao BdP lei que teria permitido afastar Ricardo Salgado mais cedo 

 

Correio da Manhã 

- Fisco faz razia na Galp e na REN 

- Nuno Crato muda data da avaliação 

- Fadista dedica Grammy ao País 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal foi o país da UE que mais cortou na ajuda ao desenvolvimento em 2013 

- Chuva, vento forte e temperaturas de primavera 

- Guia Michelin distingue 14 restaurantes em Portugal 

- Governo admite "pressão" de Salgado para ajuda ao Grupo Espírito Santo 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4250474&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4249713
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4250317&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4249606
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/2014_11_20_fisco_faz_razia_na_galp_e_na_ren.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/nuno_crato_muda_data_da_avaliacao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cultura/detalhe/fadista_dedica_grammy_ao_pais.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4251019
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4250971
http://www.jn.pt/Tendencias/Restaurantes/Interior.aspx?content_id=4250286
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4250282&dossier=O%20caso%20BES
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Galp prepara novo braço-de-ferro com o fisco em Dezembro 

- Ajuda de Portugal ao desenvolvimento caiu 20% 

- Mota Soares vai mesmo ao Parlamento explicar dispensas na Segurança Social 

- Uma tarde de “embalo semântico” com muitas críticas ao governador do Banco de Portugal 

 - “Municipalização das escolas” deverá avançar já em Janeiro 

 

Ionline 

- BES. Ministra remete responsabilidades para o Banco de Portugal 

- Como o obstinado Passos Coelho ainda acredita que vai ganhar as eleições 

- BE. Estatutos deverão adoptar referendos internos e Comissão Política proporcional 

- Neste momento, estão 748 milhões de pessoas sem acesso a água potável no planeta, 

alerta a OMS 

 

Expresso 

- "Foi muito difícil encarar as crianças, chegaram quase sem roupa, descalços" 

 

Diário Económico 

- Actividade económica na zona euro desliza para mínimos de 16 meses 

- MNE rescinde com 101 funcionários 

- Juncker vai mesmo enfrentar moção de censura 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bes-ministra-remete-responsabilidades-banco-portugal
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/obstinado-passos-coelho-ainda-acredita-vai-ganhar-eleicoes
http://economico.sapo.pt/noticias/mne-rescinde-com-101-funcionarios_206443.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juncker-vai-mesmo-enfrentar-mocao-de-censura_206455.html
http://www.publico.pt/economia/noticia/galp-prepara-novo-braco-de-ferro-com-o-fisco-em-dezembro-1676854
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ajuda-publica-ao-desenvolvimento-caiu-20-1676857
http://www.publico.pt/economia/noticia/mota-soares-vai-mesmo-ao-parlamento-explicar-dispensas-na-seguranca-social-1676872
http://www.publico.pt/politica/noticia/uma-tarde-de-embalo-semantico-com-muitas-criticas-ao-governador-do-banco-de-portugal-1676861
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/municipalizacao-das-escolas-devera-avancar-ja-em-janeiro-1676840
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/be-estatutos-deverao-adoptar-referendos-internos-comissao-politica-proporcional/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/neste-momento-estao-748-milhoes-pessoas-sem-acesso-agua-potavel-no-planeta-alerta-oms
http://expresso.sapo.pt/foi-muito-dificil-encarar-as-criancas-chegaram-quase-sem-roupa-descalcos=f898924
http://economico.sapo.pt/noticias/actividade-economica-na-zona-euro-desliza-para-minimos-de-16-meses_206470.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 
- Contratação : Pedido de faturas a docentes gera (mais uma) polémica 

- Operação Labirinto : Escutas apanham ex-diretor do SEF a fazer favores a políticos 

- OE2015 : Assembleia da República inicia hoje debate na especialidade 

 

Observador 

- Liberalização da eletricidade não conseguiu travar aumento do preço 

- Carlos Costa tranquilizou Governo sobre o BES a 7 de julho 

- Vistos Gold: Portas faz defesa do programa e faz comparação positiva com outros países 

- Esquerda europeia força comissão de inquérito aos Lux Leaks no Parlamento Europeu 

 - Francisco Assis em entrevista a dias do congresso do PS: “Há proximidade ideológica entre  

PS e PSD” 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/309115/pedido-de-faturas-a-docentes-gera-mais-uma-polemica
http://www.noticiasaominuto.com/pais/309110/escutas-apanham-ex-diretor-do-sef-a-fazer-favores-a-politicos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/309076/assembleia-da-republica-inicia-hoje-debate-na-especialidade
http://observador.pt/2014/11/20/liberalizacao-da-eletricidade-nao-conseguiu-travar-aumento-preco/
http://observador.pt/2014/11/19/carlos-costa-tranquilizou-governo-sobre-o-ges-7-de-julho/
http://observador.pt/2014/11/20/vistos-gold/
http://observador.pt/2014/11/20/esquerda-europeia-forca-comissao-de-inquerito-aos-lux-leaks-parlamento-europeu/
http://observador.pt/2014/11/19/francisco-assis-em-entrevista-dias-congresso-ps-ha-proximidade-ideologica-entre-ps-e-psd/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Exército - EXERCICIO DE CIBERDEFESA "CIBER PERSEU" 2014 

Exército - ADESÃO DO MUSEU MILITAR DE ELVAS E DO MUSEU MILITAR DO PORTO À  

REDE PORTUGUESA DE MUSEUS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - AQUARTELAMENTO PORTUGUÊS NO KOSOVO  

RECEBE VISITA DO MINISTRO DA DEFESA HÚNGARO 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERCICIODECIBERDEFESACIBERPERSEU2014.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ADES%C3%83ODOMUSEUMILITARDEELVASEDOMUSEUMILITARDOPORTO%C3%80REDEPORTUGUESADEMUSEUS.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/759
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/1120/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



