
Noticias    

Diário de Noticias 

- Stock da Cunha tem 6 meses para vender Novo Banco 

 

Correio da Manhã 

- Piloto português de F16 no Afeganistão 

- Professores recorrem ao provedor de Justiça 

 - Maioria condena Governo no caso BES 

- Eduardo Stock da Cunha lidera Novo Banco 

 

Jornal de Noticias 

- Papa fala em terceira guerra mundial e apela à paz para travar "loucura bélica" 

- Cavaco, Passos e o Novo Banco 

- Pais fecham escola do 1.º ciclo do concelho de Leiria a cadeado por falta de segurança 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4125034&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/2014_09_15_piloto_de_f16_no_afeganistao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/professores_recorrem_ao_provedor_de_justica.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/maioria_condena_governo_no_caso_bes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/eduardo_stock_da_cunha_convidado_para_liderar_novo_banco.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=4125548
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4122902&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4123591&opiniao=Paulo+Ferreira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Ao fim de duas semanas de paralisação dos tribunais, Cavaco admite que “nem tudo correu  

pelo melhor” 

- Muitos funcionários públicos vão ter duplo corte nos salários em Outubro 

- Centristas questionam carácter permanente da sobretaxa do IRS 

- Serviços recebem indicações para cortarem 12% dos funcionários públicos em 2015 

- Um novo desastre 

 - “O que tem valido ao SNS é a mãe, a Constituição, sem a qual já não existia” 

- Associação denuncia "erro matemático" na colocação de professores 

- Estado perde 200 mil euros em venda de palácio a privados 

 

Ionline 

- BESgate. Toda a história saída da administração do Novo Banco 

- Reportagem. Ser professor em tempos de cólera 

- Avaliação bancária. Conheça os bancos que dão mais dores de cabeça aos clientes 

- Taxa Euribor sobe a seis meses, cai a três e mantem-se a nove e 12 meses 

 

Expresso 

- Mestrados da Nova e da Católica entre os 50 melhores do mundo 

- Parlamento quer ouvir Passos, Cavaco e troika sobre o BES 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/besgate-toda-historia-saida-da-administracao-novo-banco-0
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/reportagem-ser-professor-tempos-colera
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/avaliacao-bancaria-conheca-os-bancos-dao-mais-dores-cabeca-aos-clientes
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/taxa-euribor-sobe-seis-meses-cai-tres-mantem-se-nove-12-meses
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ao-fim-de-duas-semanas-de-paralisacao-dos-tribunais-cavaco-admite-que-nem-tudo-correu-pelo-melhor-1669516?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/cortes-salariais-da-funcao-publica-entram-em-vigor-neste-sabado-1669429
http://www.publico.pt/politica/noticia/centristas-questionam-caracter-permanente-da-sobretaxa-do-irs-1669447
http://www.publico.pt/economia/noticia/servicos-recebem-indicacoes-para-cortarem-12-dos-funcionarios-publicos-em-2015-1669544?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/um-novo-desastre-1669541
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/o-que-tem-valido-ao-sns-e-a-mae-a-constituicao-sem-a-qual-ele-ja-nao-existia-1669630#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/associacao-denuncia-erro-matematico-na-colocacao-de-professores-1669621
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-perde-200-mil-euros-em-venda-de-palacio-a-privados-1669642
http://expresso.sapo.pt/mestrados-da-nova-e-da-catolica-entre-os-50-melhores-do-mundo=f889318
http://expresso.sapo.pt/parlamento-quer-ouvir-passos-cavaco-e-troika-sobre-o-bes=f889360
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- BPI e Santander na linha da frente para compra do Novo Banco 

- Mercados em Zoom: Barril de petróleo ao preço mais baixo desde 2012 

 

Notícias ao Minuto 

- Providências cautelares contra encerramento de escolas sem efeito suspensivo 

- António Arnaut "Maior parte dos políticos não é utente do SNS, mas eu sou" 

 

Observador 

- Os motivos da saída de Vítor Bento e as dúvidas que ficam em aberto  

- Sucessor de Vítor Bento 'contrata' na concorrência 

- Juros da dívida a subir em todos os prazos 

 

Noticas Sapo 

- Tenente-coronel aviador absolvido do crime de difamação contra Manuel Alegre 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/bpi-e-santander-na-linha-da-frente-para-compra-do-novo-banco_201449.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-zoom-barril-de-petroleo-ao-preco-mais-baixo-desde-2012_201480.html
http://observador.pt/2014/09/14/equipa-fechada-sucessor-de-vitor-bento-contrata-na-concorrencia/
http://observador.pt/2014/09/15/juros-da-divida-de-portugal-subir-em-todos-os-prazos-3/
http://www.noticiasaominuto.com/pais/275703/providencias-cautelares-contra-encerramento-de-escolas-sem-efeito-suspensivo
http://www.noticiasaominuto.com/pais/275686/maior-parte-dos-politicos-nao-e-utente-do-sns-mas-eu-sou
http://observador.pt/2014/09/13/os-motivos-da-saida-de-vitor-bento/
http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/tenente-coronel-aviador-absolvido-do-crime-de-difamacao-contra-manuel-alegre_18228864.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas 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 

15-09-2014 

 

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/0915/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



