
Noticias    

Diário de Noticias 

- Regimento de Cavalaria de Estremoz vai enviar 30 militares para o Iraque 

- Refugiados. Lisboa junta aeronave, submarino ou fragata à luta contra o tráfico 

- Refeições na escola contam ou não para as despesas de Educação? Provedor pede 
esclarecimentos 

- O ataque. Por causa do PS "comemos com um resgate" 

- Passos acena bandeira de paz aos eleitores do PSD e do CDS 

 

Correio da Manhã 

- Maternidade Alfredo da Costa recusa grávidas 

 

Jornal de Noticias 

- José Manuel Silva - Reformar a Justiça 

 

Público  

- Hungria põe arame farpado na fronteira com a Croácia 

- Os refugiados na Grécia querem “seguir para a Europa” 

- Desminagem de Moçambique terminou e é como se a guerra acabasse de novo 

- Pedro Sousa Carvalho - Os progressistas e os regeneradores 

- Glória Rebelo - O país real 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4783332&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4784973&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4785072&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4784964&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4784452
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/maternidade_alfredo_da_costa_recusa_gravidas.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4784263
http://www.publico.pt/mundo/noticia/hungria-poe-arame-farpado-na-fronteira-com-a-croacia-1708192
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-grecia-ainda-nao-e-a-europa-1708148?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/desminagem-de-mocambique-terminou-e-e-como-se-a-guerra-acabasse-de-novo-1708159
http://www.publico.pt/economia/noticia/os-progressistas-e-os-regeneradores-1708149?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-pais-real-1708095
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Urgências. Doentes chegam aos Hospitais em estado cada vez pior 

- BCP, Novo Banco e Banif captam 420 milhões de euros de fundos da EU 

- Henrique Neto alerta PGR para "perigo" de prescrição de processos que envolvem políticos 

 

Expresso 

- Sondagem. PS ganha em votos mas perde em mandatos 

 

Diário Económico 

- BES: Termina hoje prazo para emigrantes aceitarem proposta do Novo Banco 

- “Nem PS nem PSD representam uma verdadeira alternativa” 

- Como se faz uma peça de cristal 

- PS não explica como vai cortar mil milhões nos apoios sociais 

- Recomendação da AdC abre auditoria às rendas excessivas da EDP 

- Quem é quem nestas eleições e quais os distritos que mais deputados elegem 

- Costa responde nas redes sociais ao "caso do debate" 

 

Noticias ao Minuto 

- As propostas de Passos e Costa que podem ter impacto na sua carteira 
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http://expresso.sapo.pt/politica/2015-09-18-Sondagem.-PS-ganha-em-votos-mas-perde-em-mandatos
http://economico.sapo.pt/noticias/bes-termina-hoje-prazo-para-emigrantes-aceitarem-proposta-do-novo-banco_229214.html
http://economico.sapo.pt/noticias/nem-ps-nem-psd-representam-uma-verdadeira-alternativa_229153.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/como-se-faz-uma-peca-de-cristal_229257.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-nao-explica-como-vai-cortar-mil-milhoes-nos-apoios-sociais_229196.html
http://economico.sapo.pt/noticias/recomendacao-da-adc-abre-auditoria-as-rendas-excessivas-da-edp_229183.html
http://economico.sapo.pt/noticias/quem-e-quem-nestas-eleicoes-e-quais-os-distritos-que-mais-deputados-elegem_229138.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-responde-nas-redes-sociais-ao-caso-do-debate_229132.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/453121/as-propostas-de-passos-e-costa-que-podem-ter-impacto-na-sua-carteira
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Posto de Comando do Movimento das Forças Armadas vai ser monumento nacional 

- Como eles, na Europa, veem as nossas eleições. 

 

Sapo.pt 

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

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Contra-Almirante Martins Guerreiro – “Discurso proferido no Dia das Praças” 
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http://observador.pt/2015/09/17/posto-comando-do-mfa-vai-monumento-nacional/
http://observador.pt/especiais/como-eles-na-europa-veem-as-nossas-eleicoes/
http://rr.sapo.pt/noticia/34306/o_resgate_de_refugiados_no_mediterraneo_contado_por_um_militar_portugues
http://www.aofa.pt/rimp/CALM_Martins_Guerreiro_Celebracao_do_Dia_das_Pracas.pdf
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  

 

Marinha - MARINHA ABRE CONCURSOS PARA OFICIAIS 

Força Aérea - Base Aérea N.º1 acolhe cerimónia de brevetamento 

 

 

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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