
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ajuda aos bancos custou 19,5 mil milhões a Portugal 

- Terramoto de 8,3 na escala de Richter sacode o Chile e tsunami obriga a deslocar um 
milhão 

- Concorrência aprova venda da TAP a Neeleman e Pedrosa 

- Bernardo Pires de Lima - Testes de stress europeus 

- Sílvia de Oliveira - Os embrulhos do Banco de Portugal 

- Biografia de Vítor Alves revela o militar que politizou o MFA 

 

Correio da Manhã 

- Portugal paga piores salários 

- Carlos Rodrigues - O limite dos debates 

- Paulo Fonte - E quanto ao futuro? 

- João Botelho - Passos às voltas 

 

Jornal de Noticias 

- Cada português já pagou 1950 euros para salvar bancos 

- Rafael Barbosa - Votos inúteis 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos – Refugiados 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4782803&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4782515&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/empresas/interior.aspx?content_id=4782912&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4782420&seccao=Bernardo%20Pires%20de%20Lima
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4782424&seccao=S%EDlvia%20Oliveira
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4781901
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/portugal_paga_piores_salarios.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/o_limite_dos_debates.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/paulo_fonte/detalhe/e_quanto_ao_futuro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joao_botelho/detalhe/passos_as_voltas.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4782415
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4782435
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4782248
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Duelo Costa-Passos centrado nos impostos, pensões, educação, emprego e Europa 

- “Se se preocupam com os refugiados, deixem de apoiar terroristas”, diz Assad 

- Uma Pordata para crianças, porque as estatísticas “são o abecedário do futuro” 

- Ensino especializado de música vai estar vedado aos alunos mais novos 

- Quem pediu uma Estratégia Nacional para a Erradicação da Pobreza? 

 

Ionline  

- Jorge Sampaio. Tragédia síria não deve ser encarada como problema alheio 

 

Diário Económico 

- Câmaras já estão a fazer contas à vida para decidir se baixam IMI 

 

Noticias ao Minuto 

- Jerónimo lamenta ausência do PS no combate "à política de direita" 

- Hoje é o 'Dia D' para a Reserva Federal dos Estados Unidos 

- Reestruturação do Novo Banco avança após falhanço da venda 

- "Maria Luís é o rosto do fracasso da política que empobreceu o país" 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/ultimo-frenteafrente-entre-passos-e-costa-nas-radios-1708068
http://www.publico.pt/mundo/noticia/se-se-preocupam-com-os-refugiados-deixem-de-apoiar-terroristas-diz-assad-ao-ocidente-1708031
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/uma-pordata-para-criancas-porque-as-estatisticas-sao-o-abecedario-do-futuro-1707349?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ensino-especializado-de-musica-vai-estar-vedado-aos-alunos-mais-novos-1708013?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/quem-pediu-uma-estrategia-nacional-para-a-erradicacao-da-pobreza-1708011
http://www.ionline.pt/artigo/412047/jorge-sampaio-tragedia-siria-nao-deve-ser-encarada-como-problema-alheio?seccao=Portugal_i#close
http://economico.sapo.pt/noticias/camaras-ja-estao-a-fazer-contas-a-vida-para-decidir-se-baixam-imi_229042.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/452513/jeronimo-lamenta-ausencia-do-ps-no-combate-a-politica-de-direita
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/452507/hoje-e-o-dia-d-para-a-reserva-federal-dos-estados-unidos
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/452400/reestruturacao-do-novo-banco-avanca-apos-falhanco-da-venda
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/452310/maria-luis-e-o-rosto-do-fracasso-da-politica-que-empobreceu-o-pais
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Costa e Jerónimo debateram ao fim de 40 minutos 

- Apoio à banca agravou a dívida de Portugal em 11% 

 

Sapo.pt 

- O resgate de refugiados no Mediterrâneo contado por um militar português 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/09/16/costa-e-jeronimo-debateram-ao-fim-de-40-minutos/
http://observador.pt/2015/09/16/apoio-a-banca-agravou-a-divida-de-portugal-em-11/
http://rr.sapo.pt/noticia/34306/o_resgate_de_refugiados_no_mediterraneo_contado_por_um_militar_portugues
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 - CERIMÓNIA DE HOMENAGEM AO MAJOR-GENERAL PIRES VELOSO 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

Exército - DIA DO EXÉRCITO 2015 

Exército - EXERCÍCIO CELULEX 15 

Força Aérea - Estação de Radar N.º2 assinala 57 anos 

 

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/DIADOEX%C3%89RCITO2015.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOCELULEX15.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-929-estacao-de-radar-n-2-assinala-57-anos
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/0917/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



