
Noticias    

Diário de Noticias 

- Segurança Social já não é deficitária, diz fiscal do Orçamento do Estado 

- Ministra da Justiça cede e dá mais poder aos juízes 

- "É evidente que não darei um cheque em branco ao PS" 

 

Correio da Manhã 

- Refugiados nas aldeias portuguesas 

- Segurança Social regista excedente 
 

Jornal de Noticias 

- Portugal com terceira menor taxa europeia de empregos disponíveis 

- Suspensão da venda do Novo Banco lembra "o buraco" do BPN 

- Crédito à educação e saúde duplicou 

- Pedro Ivo Carvalho - O banco mau não morreu 

- João Gonçalves - A campanha, primeira parte 

 

Público  

- A carta de Passos a Sócrates em 2011 prometia apoio à vinda da troika (inclui carta, na 
íntegra) 

- Eleições: Jerónimo de Sousa defende que Novo Banco deve ser de controlo público 

- André Freire - Eleições legislativas e presidenciais 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4779281&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4779966
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4780303&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/refugiados_nas_aldeias.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/seguranca_social_regista_excedente.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4781002&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4780747&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4780405&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4780367
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4780366
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-psd-nao-deixara-de-apoiar-o-recurso-aos-mecanismos-financeiros-externos-escrevia-passos-1707876
http://www.publico.pt/politica/noticia/eleicoes-jeronimo-de-sousa-defende-que-novo-banco-deve-ser-de-controlo-publico-1707940
http://www.publico.pt/politica/noticia/eleicoes-legislativas-e-presidenciais-1707856?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Processos contra Novo Banco já ultrapassam 1,5 mil milhões de euros 

- 2015. Segurança Social passa a ter saldo positivo no 1º semestre 

 

Expresso 

- Vítor Constâncio. “Europa precisa dos imigrantes para manter a sua força de trabalho” 

- Refugiados começam a chegar à Croácia, o novo destino da esperança 

- É isto que eles pagam 

 

Diário Económico 

- Carta a Sócrates: Passos insistiu em chamar "troika" uma semana antes do resgate 

- Governo assina contratos de venda da CP Carga, Carris e Metro de Lisboa 

- Portugal: quanto custa a fuga de cérebros 

- Preços em Portugal com quarta maior subida da zona euro 

- Funcionários públicos que se reformaram este ano recebem menos 44 euros 

- Venda do Novo Banco estará concluída até ao final do próximo ano 

- Maioria dos emigrantes qualificados não pensa voltar a Portugal 

- Passos sobre Novo Banco: "Não devem ser os portugueses a pagar as facturas de quem se -
portou mal no passado" 

- Governo garante que impacto no défice é "meramente estatístico" 

- "Nós hoje somos 10 milhões de lesados do BES" 

- Fundo vai financiar aumento de capital do Novo Banco com novo empréstimo da banca 
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http://www.ionline.pt/artigo/411915/processos-contra-novo-banco-ja-ultrapassam-1-5-mil-milhoes-de-euros?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/411781/2015-seguranca-social-passa-a-ter-saldo-positivo-no-1-semestre-?seccao=Dinheiro_i#close
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-09-16-Vitor-Constancio.-Europa-precisa-dos-imigrantes-para-manter-a-sua-forca-de-trabalho
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-09-16-Refugiados-comecam-a-chegar-a-Croacia-o-novo-destino-da-esperanca
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-16-E-isto-que-eles-pagam
http://economico.sapo.pt/noticias/carta-a-socrates-passos-insistiu-em-chamar-troika-uma-semana-antes-do-resgate_228957.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-assina-contratos-de-venda-da-cp-carga-carris-e-metro-de-lisboa_228991.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-quanto-custa-a-fuga-de-cerebros_228701.html
http://economico.sapo.pt/noticias/precos-em-portugal-com-quarta-maior-subida-da-zona-euro_228969.html
http://economico.sapo.pt/noticias/funcionarios-publicos-que-se-reformaram-este-ano-recebem-menos-44-euros_228922.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/venda-do-novo-banco-estara-concluida-ate-ao-final-do-proximo-ano_228940.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/maioria-dos-emigrantes-qualificados-nao-pensa-voltar-a-portugal_228716.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-sobre-novo-banco-nao-devem-ser-os-portugueses-a-pagar-as-facturas-de-quem-se-portou-mal-no-passado_228961.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-garante-que-impacto-no-defice-e-meramente-estatistico_228911.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nos-hoje-somos-10-milhoes-de-lesados-do-bes_228912.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fundo-vai-financiar-aumento-de-capital-do-novo-banco-com-novo-emprestimo-da-banca_228889.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Atividade económica e consumo privado registam "ligeira diminuição" 

- Clientes e empresas reclamam mais de 1,5 mil milhões ao Novo Banco 

- UNESCO alerta para saque "em escala industrial" de sítios arqueológicos 

 

Observador 

- Rui Rangel prepara-se para analisar recurso de Sócrates 

- Guia para o estudante que acabou de chegar a Lisboa 

- Os 10 ecossistemas mais ameaçados 

 

RTP 

- OCDE revela que Portugal foi o que mais cortou nas prestações sociais 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/451862/atividade-economica-e-consumo-privado-registam-ligeira-diminuicao
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/451747/clientes-e-empresas-reclamam-mais-de-1-5-mil-milhoes-ao-novo-banco
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/451836/unesco-alerta-para-saque-em-escala-industrial-de-sitios-arqueologicos
http://observador.pt/2015/09/15/rui-rangel-prepara-analisar-recurso-socrates/
http://observador.pt/2015/09/15/guia-para-o-estudante-que-acabou-de-chegar-a-lisboa/
http://observador.pt/2015/09/15/os-10-ecossistemas-ameacados/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/ocde-revela-que-portugal-foi-o-que-mais-cortou-nas-prestacoes-sociais_a858555
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  

 

Exército - EXERCÍCIO CELULEX 15 

Força Aérea - Cerimónia de Condecoração do Estandarte Nacional da Base do Lumiar e  

Desativação da Unidade 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS  

FORÇAS ARMADAS PRESIDE AO DIA DO VISITANTE ILUSTRE DO EXERCÍCIO FELINO 15 

 

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/EXERC%C3%8DCIOCELULEX15.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-928-cerimonia-de-condecoracao-do-estandarte-nacional-da-base-do-lumiar-e-desativacao-da-unidade
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2015-08
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/0916/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



