
Noticias    

Diário de Noticias 

- Empresas reservam 42,2% da atividade para pagar impostos 

 

Correio da Manhã 

- Portas: vistos gold não são "lavagem de dinheiro" 

- Governo contra futebol na RTP 

- PJ faz buscas na Câmara de Lisboa 

 

Jornal de Noticias 

- Greve dos enfermeiros com adesão de 80% no turno da noite 

- Paula Ferreira - O Estado não despede. Requalifica 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Vistos dourados - soberania de cartão 

- PSD e PS retiram proposta para fim da suspensão subvenções vitalícias a ex-políticos 

 

Público 

- PSD e PS juntam-se para repor subvenções vitalícias a políticos, mas plenário pode  

mudar votação 

- PJ fez buscas na Câmara de Lisboa no âmbito da investigação aos vistos gold 

- Quatro enfermeiros, o mesmo desalento em dia de greve 

- Deputados querem ouvir Ricardo Salgado a 3 de Dezembro 

- Empresas gastam 275 horas por ano a cumprir obrigações fiscais 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4252804&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/vistos_gold_paulo_portas_e_hoje_ouvido_no_parlamento.html
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/governo_contra_futebol_na_rtp.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/pj_faz_buscas_na_camara_de_lisboa.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4253141
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4252794&opiniao=Paula%20Ferreira
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4252785
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4253314
http://www.publico.pt/politica/noticia/deputados-passam-ao-lado-da-proposta-que-repoe-subvencoes-vitalicias-a-expoliticos-1676907
http://www.publico.pt/politica/noticia/pj-faz-buscas-na-camara-de-lisboa-no-ambito-da-investigacao-aos-vistos-gold-1676963
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/quatro-enfermeiros-o-mesmo-desalento-em-dia-de-greve-1676944
http://www.publico.pt/politica/noticia/deputados-querem-ouvir-ricardo-salgado-a-3-de-dezembro-1676940
http://www.publico.pt/economia/noticia/empresas-gastam-275-horas-por-ano-a-cumprir-as-obrigacoes-fiscais-1676952
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Greve dos enfermeiros teve uma adesão de 80% no turno da noite 

- João Semedo. "António Costa vai ser mais um a resignar-se à política de austeridade" 

- Ferreira Leite sobre Miguel Macedo: “Deveria servir de exemplo para outros ministros” 

- 2015 deve ser primeiro ano com desemprego de médicos em Portugal 

- Recolha de lixo como televisores velhos vai pagar taxa de IVA a partir de 2015 

 

Expresso 

- PSD e PS retiram proposta das subvenções para evitar guerras nos partidos 

- Discordância absoluta e repúdio. Subvenções debaixo de fogo 

- Quem tem direito às subvenções vitalícias? 

- Economist: processo dos vistos gold é um "profundo embaraço" para Passos Coelho 

 

Diário Económico 

- "Faremos o que for preciso para elevar a inflação tão breve quanto possível” 

- Os bastidores da comissão de inquérito ao BES 

- “França e Portugal devem centrar-se no apoio ao crescimento” 

- CMVM prestes a concluir primeiro de três inquéritos ao caso PT/Rioforte 

- Já há ‘short-list’ para o novo inspector-geral de Finanças 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/greve-dos-enfermeiros-teve-uma-adesao-80-no-turno-da-noite
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/joao-semedo-antonio-costa-vai-ser-mais-resignar-se-politica-austeridade
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ferreira-leite-sobre-miguel-macedo-deveria-servir-exemplo-outros-ministros
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/2015-deve-ser-primeiro-ano-desemprego-medicos-portugal
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/recolha-lixo-televisores-velhos-vai-pagar-taxa-iva-partir-2015
http://expresso.sapo.pt/quem-tem-direito-as-subvencoes-vitalicias=f899195
http://economico.sapo.pt/noticias/faremos-o-que-for-preciso-para-elevar-a-inflacao-tao-breve-quanto-possivel_206562.html
http://economico.sapo.pt/noticias/os-bastidores-da-comissao-de-inquerito-ao-bes_206549.html
http://economico.sapo.pt/noticias/franca-e-portugal-devem-centrarse-no-apoio-ao-crescimento_206520.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cmvm-prestes-a-concluir-primeiro-de-tres-inqueritos-ao-caso-ptrioforte_206526.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ja-ha-shortlist-para-o-novo-inspectorgeral-de-financas_206546.html
http://expresso.sapo.pt/psd-e-ps-retiram-proposta-das-subvencoes-para-evitar-guerras-nos-partidos=f899196
http://expresso.sapo.pt/discordancia-absoluta-e-repudio-subvencoes-debaixo-de-fogo=f899191
http://expresso.sapo.pt/economist-processo-dos-vistos-gold-e-um-profundo-embaraco-para-passos-coelho=f899079
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 
- Transição Dois anos e meio depois do 'apagão', apanha TDT em sua casa? 

- CTPM Particulares ocupam lugar dos bancos na compra de dívida 

- 2015 Área Metropolitana de Lisboa quer contratar para não paralisar serviços 

- Transportes Metro e Carris poderão custar 18 milhões/ano à autarquia 

- Saúde População da rede de cuidados continuados é dependente e carenciada 

- Investimento Chineses 'atacam' terrenos da Margem Sul 

- Manifestação dos polícias Um ano depois, continuam por revelar resultados do 

inquérito 

- OE2015 Sindicalistas da CGTP iniciam marcha contra austeridade 

 

Observador 

- Futebol: Governo e administração da RTP em guerra 

- Vistos gold fazem mais "vítimas" 

- Portas pergunta se BE cria mais trabalho que Remax 

- Anabela Rodrigues exonera diretor do SEF 

- Núncio e Cabrita em batalha por microfone 

- Primeira cerveja biológica ibérica é do Alentejo 

- O que é mais barato? Amputação ou prótese? 

- Juncker apresenta pacote de 300 mil milhões 
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http://observador.pt/2014/11/20/governo-discorda-de-compra-de-jogos-de-futebol-pela-rtp/
http://observador.pt/2014/11/20/exonerados-presidente-instituto-registos-e-notariado-e-secretaria-geral-ministerio-da-justica/
http://observador.pt/2014/11/20/paulo-portas-diz-que-nao-se-deve-confundir-arvore-com-floresta/
http://observador.pt/2014/11/20/ministra-da-administracao-interna-exonera-diretor-servico-de-estrangeiros-e-fronteiras/
http://observador.pt/2014/11/20/video-governante-e-deputado-em-batalha-por-microfone-em-cena-inedita/
http://observador.pt/2014/11/20/primeira-cerveja-biologica-iberica-nasceu-alentejo/
http://observador.pt/2014/11/20/administrador-de-hospital-quis-saber-se-era-mais-barato-amputar-perna-ou-por-protese/
http://observador.pt/2014/11/20/juncker-da-conhecer-na-proxima-semana-pacote-de-investimento-de-300-mil-milhoes-de-euros/
http://www.noticiasaominuto.com/pais/308890/dois-anos-e-meio-depois-do-apagao-apanha-tdt-em-sua-casa
http://www.noticiasaominuto.com/economia/309693/particulares-ocupam-lugar-dos-bancos-na-compra-de-divida
http://www.noticiasaominuto.com/economia/309697/area-metropolitana-de-lisboa-quer-contratar-para-nao-paralisar-servicos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/309701/metro-e-carris-poderao-custar-18-milhoesano-a-autarquia
http://www.noticiasaominuto.com/pais/309656/populacao-da-rede-de-cuidados-continuados-e-dependente-e-carenciada
http://www.noticiasaominuto.com/economia/309673/chineses-atacam-terrenos-da-margem-sul
http://www.noticiasaominuto.com/pais/309641/um-ano-depois-continuam-por-revelar-resultados-do-inquerito
http://www.noticiasaominuto.com/pais/309635/sindicalistas-da-cgtp-iniciam-marcha-contra-austeridade
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Coronel João Andrade da Silva - Diário de Guerra (Vídeo) 
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https://www.youtube.com/watch?v=AWJKPa4iiuE
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea – Defesa Aérea em Portugal 

 

 

 

 

 

 

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 

21-11-2014 

 

https://www.youtube.com/embed/S6sujw9CyoY
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/1121/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



