
Noticias    

Diário de Noticias 

- AUDIÇÃO NO PARLAMENTO : Ministra da Justiça admite "percalço" com o Citius 

- BANCO DE PORTUGAL : Chegou a nova nota de dez euros 

- Adriano Moreira - Os separatismos 

- André Macedo - Alguma calma 

 

Correio da Manhã 

- Mau tempo deixa Portugal em alerta 

 

Jornal de Noticias 

- As consequências de não pagar a portagem nas ex-SCUT 

- Romance inédito de José Saramago chega hoje às livrarias 

 

Público 

- Ministra garante que “plano B” para resolver falhas do Citius começa esta quarta-feira 

- EUA atacam cidades controladas pelo Estado Islâmico na Síria 

- Madeira extinguiu departamentos investigados por ocultação de dívidas 

- CP cria regulamento de comunicação que proíbe trabalhadores de falarem à imprensa 

- Ban Ki-moon espera promessas de líderes mundiais para travar as alterações climáticas 

- Passos Coelho invocou "exclusividade”, Parlamento diz o contrário 

- José Vítor Malheiros - A vitória da Tina 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4139977&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4139713&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4139366&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4137736&seccao=Andr%E9%20Macedo
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/alerta_de_mau_tempo_em_portugal_continental.html
http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=4138516
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=4139727&page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ministra-garante-que-plano-b-para-resolver-falhas-do-citius-comeca-esta-quartafeira-1670568
http://www.publico.pt/mundo/noticia/eua-atacam-capital-do-estado-islamico-na-siria-1670559?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/madeira-extinguiu-departamentos-investigados-por-ocultacao-de-dividas-1670540?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/cp-cria-regulamento-de-comunicacao-que-proibe-trabalhadores-de-falarem-a-imprensa-1670513?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/ban-kimoon-espera-promessas-de-lideres-mundiais-para-travar-as-alteracoes-climaticas-1670539
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-coelho-invocou-exclusividade-parlamento-diz-o-contrario-1670549?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-vitoria-da-tina-1670493?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- PS: Seguro e Costa disputam hoje último debate televisivo antes das primárias 

- Fuga de depósitos acelera saída do Barclays de Portugal 

- Luís Menezes Leitão - Os bodes expiatórios 

 

Expresso 

- Previsões, alertas, queixas e um SMS às 13h36. Toda a história sobre o temporal de Lisboa 

- Draghi. "Foi graças aos padrões do BCE que o Banco de Portugal descobriu" situação no  

BES 

- Pilotos preocupados com situação da TAP e fuga de quadros técnicos 

 

Diário Económico 

- Actividade económica na zona euro volta a abrandar 

- Merkel recusa flexibilizar as regras orçamentais para ajudar a França 

- O “caos” que os operadores judiciários dizem estar a viver nos tribunais 

 

Notícias ao Minuto 

- Instituto : Economia francesa volta a estagnar no segundo trimestre 

- Contas : Sobretaxa de IRS: Saiba quanto vai poupar com a descida 

- BES : Grandes batiam em retirada, pequenos compravam gato por lebre 
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http://economico.sapo.pt/noticias/actividade-economica-na-zona-euro-volta-a-abrandar_202071.html
http://economico.sapo.pt/noticias/merkel-recusa-flexibilizar-as-regras-orcamentais-para-ajudar-a-franca_202031.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-caos-que-os-operadores-judiciarios-dizem-estar-a-viver-nos-tribunais_202028.html
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/ps-seguro-costa-disputam-hoje-ultimo-debate-televisivo-das-primarias
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/fuga-depositos-acelera-saida-barclays-portugal
http://www.ionline.pt/iopiniao/os-bodes-expiatorios-0
http://expresso.sapo.pt/previsoes-alertas-queixas-e-um-sms-as-13h36-toda-a-historia-sobre-o-temporal-de-lisboa=f890618
http://expresso.sapo.pt/draghi-foi-gracas-aos-padroes-do-bce-que-o-banco-de-portugal-descobriu-situacao-no-bes=f890522
http://expresso.sapo.pt/pilotos-preocupados-com-situacao-da-tap-e-fuga-de-quadros-tecnicos=f890582
http://www.noticiasaominuto.com/economia/279737/economia-francesa-volta-a-estagnar-no-segundo-trimestre
http://www.noticiasaominuto.com/economia/279673/sobretaxa-de-irs-saiba-quanto-vai-poupar-com-a-descida
http://www.noticiasaominuto.com/economia/279653/grandes-batiam-em-retirada-pequenos-compravam-gato-por-lebre
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- CMVM investiga venda de ações do BES no último dia: grandes investidores venderam  

a correr 

 

Noticias MSN 

- Patrulha da Marinha a caminho das Selvagens devido a protesto de espanhós 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/09/23/cmvm-investiga-venda-de-acoes-bes-ultimo-dia-grandes-investidores-venderam-correr/
http://noticias.pt.msn.com/patrulha-da-marinha-a-caminho-das-selvagens-devido-a-protesto-de-espanh%C3%B3s-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - SUBMARINO TRIDENTE INTEGRA FORÇA DA NATO 

Marinha - POLAMPORTOS 04 - “COMBATE À POLUIÇÃO NO MAR EM DESTAQUE NA FIGUEIRA DA FOZ” 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE TRIPULANTE A BORDO DO NAVIO INDEPENDENCE OF THE SEAS 

Marinha - MARINHA COMEMORA AS JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 

Exército - CELULEX 2014 

Exército - TOMADA DE POSSE DO NOVO COMANDANTE DA ESE  

Exército - CLUBE DE CICLISMO DO EXÉRCITO - SERRA DA ESTRELA 2014 

Força Aérea - AERÓDROMO DE MANOBRA Nº1 - OVAR - 27 E 28 SETEMBRO 

Força Aérea - 115 MILITARES EM MISSÕES DE INTERESSE PÚBLICO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES VISITAM POSIÇÕES AFEGÃS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CONTINGENTE KOSOVO - 1º VOO DE ROTAÇÃO 

 

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.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Submarino-Tridente-integra-Forca-da-NATO.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/POLAMPORTOS-04---Combate-a-poluicao-no-mar-em-destaque-na-Figueira-da-Foz.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-tripulante-a-bordo-do-navio-Independence-of-the-Seas.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-comemora-as-Jornadas-Europeias-do-Patrimonio.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CELULEX2014.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDONOVOCOMANDANTEDAESE.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/CLUBEDECICLISMODOEX%C3%89RCITO-SERRADAESTRELA2014.aspx
http://www.emfa.pt/www/po/aniversario/subPagina-centenario-001.005.007.003.006-aerodromo-de-manobra-n-1-ovar-27-e-28-setembro
http://www.emfa.pt/www/noticia-674-115-militares-em-missoes-de-interesse-publico
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/734
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/735
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/0923/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



