
Noticias    

Diário de Noticias 

- IMPOSTOS : Espanha não vai subir o IVA por ser "contraproducente" 

- CASO TECNOFORMA : Passos Coelho investigado por ilegalidade 

- WEBRAND : PJ do Porto investiga desvio de dinheiros públicos no PSD 

- REFERENDO : Escoceses a votos para o "Sim" ou "Não" à independência 

- Viriato Soromenho Marques - Da Escócia à Jugoslávia 

 

Correio da Manhã 

- Força Aérea treinada para lidar com o ébola (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Stock da Cunha prepara venda do Novo Banco em parcelas 

- Ministra pede desculpa pelos transtornos causados pelo Citius 

- Rafael Barbosa - Inventores de enganos 

- Júdice reiterou que submarinos foram "processo chocante" (*) 

 

Público 

- Maioria rejeita audição de Portas e encerra comissão de inquérito, com protestos da  

oposição 

- Sociedade científica e associação de Matemática "chumbam" fórmula do MEC 

- Injecção de liquidez do BCE nos bancos fica abaixo das expectativas 

- Nova taxa sobre bilhetes de avião custa mais de 20 milhões de euros à TAP 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4131601&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4131440
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4131497
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4131508&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4130629&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dinheirovivo.pt/mercados/banca/interior.aspx?content_id=4130542&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4130412&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4130837&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.publico.pt/politica/noticia/maioria-rejeita-audicao-de-portas-e-encerra-comissao-de-inquerito-com-protestos-da-oposicao-1670011?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sociedade-cientifica-e-associacao-profissional-de-matematica-apoiam-professores-contra-o-mec-1669975?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/injeccao-de-liquidez-do-bce-nos-bancos-fica-abaixo-das-expectativas-1670046
http://www.publico.pt/economia/noticia/taxa-sobre-bilhetes-de-aviao-custa-mais-de-20-milhoes-de-euros-a-tap-1669993?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Fundação Magalhães gastou meio milhão de euros após ordem de encerramento 

- Silva Peneda. “Não saio do PSD mas o partido vai saindo de mim” 

- Guerra aberta. Seguro marca debate no parlamento sem avisar a direcção da bancada do  

PS. Redução do número 

- Tribunais estão "numa situação perfeitamente impossível" 

- Bancos vão hoje ao BCE pedir dinheiro para a economia 

- Jorge bateira - Salvemos Portugal dos seus salvadores 

 

Expresso 

- Como seria o mapa da Europa se houvesse uma vaga independentista? 

- Patriarca sobre os jovens jihadistas. "A juventude é idade propícia a não aderir a nada ou a  

aderir totalmente a algo" 

 

Diário Económico 

- "O nosso mandato é criar valor e não a discussão permanente da data da venda" 

- De quem é a culpa pelo bloqueio do Citius nos tribunais? É do técnico 

- Aprovado "diploma enquadrador" dos suplementos da Função Pública 
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http://economico.sapo.pt/noticias/o-nosso-mandato-e-criar-valor-e-nao-a-discussao-permanente-da-data-da-venda_201756.html
http://economico.sapo.pt/noticias/de-quem-e-a-culpa-pelo-bloqueio-do-citius-nos-tribunais-e-do-tecnico_201719.html
http://economico.sapo.pt/noticias/aprovado-diploma-enquadrador-dos-suplementos-da-funcao-publica_201762.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/fundacao-magalhaes-gastou-meio-milhao-euros-apos-ordem-encerramento/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/silva-peneda-nao-saio-psd-partido-vai-saindo-mim-0/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/guerra-aberta-seguro-marca-debate-no-parlamento-sem-avisar-direccao-da-bancada-ps/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/tribunais-estao-numa-situacao-perfeitamente-impossivel/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/bancos-vao-hoje-ao-bce-pedir-dinheiro-economia/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/salvemos-portugal-dos-seus-salvadores/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/como-seria-o-mapa-da-europa-se-houvesse-uma-vaga-independentista=f889831
http://expresso.sapo.pt/patriarca-sobre-os-jovens-jihadistas-a-juventude-e-idade-propicia-a-nao-aderir-a-nada-ou-a-aderir-totalmente-a-algo=f889866
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Serviço Militar : Em 10 anos, ingressaram nas Forças Armadas 30% dos 130.600 candidatos 

- Pina Monteiro : Regime voluntário do serviço militar revelou-se "muito adequado" 

- Loureiro dos Santos : Fim do Serviço Militar Obrigatório "foi um erro" 

- Ministério da Defesa : Espanha apoia formação militar em Cabo Verde com efetivos da  

Armada 

- Serviço Militar : Obrigação de ir à tropa terminou há 10 anos e só PCP se opôs 

- Consórcio SUMA : Mota-Engil ganha privatização da EGF 

- Imprensa : Ilegalidades colocam Passos Coelho 'na mira' do DCIAP 

- Estatística : PIB da Irlanda cresceu 1,5% no 2º trimestre 

- Estudo : Portugueses são os mais afetados pelo stress 

 

Observador 

- Luís Filipe Menezes investigado por corrupção para enriquecimento pessoal 

- UTAO: Chumbos do TC não afetaram juros da dívida pública 

- Dívida pública aumentou 1,3 mil milhões em julho 

- Passos e Maria Luís alargam abonos para os diplomatas, em vésperas de corte nos  

suplementos da função pública 
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http://www.noticiasaominuto.com/pais/277328/em-10-anos-ingressaram-nas-forcas-armadas-30-dos-130600-candidatos
http://www.noticiasaominuto.com/pais/277472/regime-voluntario-do-servico-militar-revelou-se-muito-adequado
http://www.noticiasaominuto.com/pais/277333/fim-do-servico-militar-obrigatorio-foi-um-erro
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/277469/espanha-apoia-formacao-militar-em-cabo-verde-com-efetivos-da-armada
http://www.noticiasaominuto.com/pais/277321/obrigacao-de-ir-a-tropa-terminou-ha-10-anos-e-so-pcp-se-opos
http://www.noticiasaominuto.com/economia/277521/mota-engil-ganha-privatizacao-da-egf
http://www.noticiasaominuto.com/pais/277424/ilegalidades-colocam-passos-coelho-na-mira-do-dciap
http://www.noticiasaominuto.com/economia/277509/pib-da-irlanda-cresceu-1-5-no-2-trimestre
http://www.noticiasaominuto.com/pais/277216/portugueses-sao-os-mais-afetados-pelo-stress
http://observador.pt/2014/09/18/luis-filipe-menezes-investigado-por-corrupcao-para-enriquecimento-pessoal/
http://observador.pt/2014/09/18/utao-chumbos-tc-nao-afetaram-juros-da-divida-publica/
http://observador.pt/2014/09/18/divida-publica-aumentou-em-13-mil-milhoes-em-julho/
http://observador.pt/2014/09/17/passos-e-maria-luis-alargam-abonos-para-os-diplomatas-em-vesperas-de-corte-nos-suplementos-da-funcao-publica/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 Diabo 

- As últimas da Defesa (*) 

 

Jornal de Negócios 

- DouroAzul assina compra do Atlântida na sexta-feira (*) 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Capitão em curso internacional sobre resposta a incidentes químicos 

 

 

 

 

 

 

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 

18-09-2014 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-670-capitao-em-curso-internacional-sobre-resposta-a-incidentes-quimicos
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/0918/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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[Voltar ao Inicio] 


	- Viriato Soromenho Marques - Da Escócia à Jugoslávia



