
Noticias    

Diário de Noticias 

- Vitória da PAF com maioria de esquerda: e agora, Cavaco? 

- Passos Coelho ganha e tenta ponte com António Costa 

- Costa só mandará governo de Passos abaixo se conseguir aliança de esquerda 

- Euforia total. Bloco passa a terceira força política no Parlamento 

- "Vencemos a batalha" ao obter "mais votos, pontos percentuais e deputados" 
 

Correio da Manhã 

- Passos Coelho resiste sem maioria no Parlamento 

- José Rodrigues - Vitória do medo 

 

Jornal de Noticias 

- Governo à Direita num Parlamento à Esquerda 

- Afonso Camões - Prioridade ao compromisso contra a austeridade 

 

Público  

- Renovado, masculino e licenciado: eis o novo Parlamento 

- Coligação terá governo instável, Costa fragilizado não se demite 

- João Miguel Tavares - Quatro notas sobre as eleições 

- Mariana Mortágua - Duas notas sobre estas eleições 

- Rui Tavares - A maldição do arco de governação 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4816488
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4816410&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4816421&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4816450&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4816433&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/tudo_sobre_o_dia_em_que_portugal_vai_a_votos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/vitoria_do_medo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Eleicoes/Interior.aspx?content_id=4816389&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4816385
http://www.publico.pt/politica/noticia/renovado-masculino-e-licenciado-eis-o-novo-parlamento-1710123
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-com-governo-instavel-costa-derrotado-e-fragilizado-1710110?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/quatro-notas-sobre-as-eleicoes-1710094
http://www.publico.pt/politica/noticia/duas-notas-sobre-estas-eleicoes-1710092
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-maldicao-do-arco-de-governacao-1710102?frm=opi
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Passos e Portas, sem maioria, estão prontos para governar 

- PS derrotado. Seguristas pedem cabeça de Costa 

- Bloco consegue melhor resultado de sempre com a eleição de 19 deputados 

- Comemora-se hoje o 5 de Outubro, dia da instauração da República 

- Já são conhecidos os Prémios Nobel da Medicina 

 

Expresso 

- Bruxelas: Eleições confirmam desejo dos portugueses em prosseguir as reformas 

- Costa não se demite e traça “linhas vermelhas” a um novo Governo da coligação 

- De socialista para socialista: “O que o Dr. António Costa fez ao PS e ao país é criminoso” 

- Bloco e CDU querem derrubar Governo no Parlamento 

- Passos, “com muita humildade”, lança isco a Costa: “Não deixaremos de ir ao encontro do 
PS” 

- Novos deputados devem tomar posse na última quinzena de outubro 

- Imprensa estrangeira. Portugal valida austeridade mas coligação perde maioria 

- Abstenção volta a aumentar e atinge o valor mais alto de sempre 

- André Silva, a surpresa das eleições 

 

Diário Económico 

- O que dizem os empresários no dia seguinte às eleições 

- Somague anuncia despedimento de 300 trabalhadores 

- BCP dispara mais de 6% e Lisboa acompanha euforia europeia 
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http://www.ionline.pt/artigo/415063/passos-e-portas-sem-maioria-estao-prontos-para-governar-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/415087/ps-derrotado-seguristas-pedem-cabeca-de-costa?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/415018/bloco-consegue-melhor-resultado-de-sempre-com-a-eleicao-de-19-deputados?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/415044/comemora-se-hoje-o-5-de-outubro-dia-da-instauracao-da-rep-blica?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/415068/ja-sao-conhecidos-os-premios-nobel-da-medicina?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-05-Bruxelas-Eleicoes-confirmam-desejo-dos-portugueses-em-prosseguir-as-reformas
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-04-Costa-nao-se-demite-e-traca-linhas-vermelhas-a-um-novo-Governo-da-coligacao
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-04-De-socialista-para-socialista-O-que-o-Dr.-Antonio-Costa-fez-ao-PS-e-ao-pais-e-criminoso
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-04-Bloco-e-CDU-querem-derrubar-Governo-no-Parlamento
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-04-Passos-com-muita-humildade-lanca-isco-a-Costa-Nao-deixaremos-de-ir-ao-encontro-do-PS
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-05-Novos-deputados-devem-tomar-posse-na-ultima-quinzena-de-outubro
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-05-Imprensa-estrangeira.-Portugal-valida-austeridade-mas-coligacao-perde-maioria
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-05-Abstencao-volta-a-aumentar-e-atinge-o-valor-mais-alto-de-sempre
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-10-05-Andre-Silva-a-surpresa-das-eleicoes
http://economico.sapo.pt/noticias/o-que-dizem-os-empresarios-no-dia-seguinte-as-eleicoes_230788.html
http://economico.sapo.pt/noticias/somague-anuncia-despedimento-de-300-trabalhadores_230810.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bcp-dispara-mais-de-6-e-lisboa-acompanha-euforia-europeia_230791.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Governos minoritários condenados à partida. Só Guterres foi excepção 

- Desconto no IMI arrisca beneficiar famílias mais ricas 

- Comissão Europeia saúda vitória da coligação 

- Imprensa internacional: Vitória de Passos dá gás à austeridade na Europa 

- Passos Coelho tem dez dias para enviar esboço do OE/16 a Bruxelas 

- Orçamento Rectificativo é cada vez mais provável este ano 

- PCP disponível para viabilizar governo de esquerda 

- BE consegue melhor resultado de sempre e anuncia moção de rejeição 

- Jerónimo de Sousa: "O PS tem condições para formar governo" 

 

Noticias ao Minuto 

- Bancos ignoram regulador e não mudam comissões de manutenção 

- Comemorações do 5 de Outubro em Lisboa com Cavaco Silva ausente 

 

Observador 

- Como derrubar um Governo minoritário 

- 7 coisas que deve saber para poder discutir estas eleições 

- Sabe como se faz o vinho do Porto? 
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http://economico.sapo.pt/noticias/governos-minoritarios-condenados-a-partida-so-guterres-foi-excepcao_230808.html
http://economico.sapo.pt/noticias/desconto-no-imi-arrisca-beneficiar-familias-mais-ricas_230704.html
http://economico.sapo.pt/noticias/comissao-europeia-sauda-vitoria-da-coligacao_230804.html
http://economico.sapo.pt/noticias/imprensa-internacional-vitoria-de-passos-da-gas-a-austeridade-na-europa_230786.html
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-coelho-tem-dez-dias-para-enviar-esboco-do-oe16-a-bruxelas_230696.html
http://economico.sapo.pt/noticias/orcamento-rectificativo-e-cada-vez-mais-provavel-este-ano_230697.html
http://economico.sapo.pt/noticias/pcp-disponivel-para-viabilizar-governo-de-esquerda_230766.html
http://economico.sapo.pt/noticias/be-consegue-melhor-resultado-de-sempre-e-anuncia-mocao-de-rejeicao_230765.html
http://economico.sapo.pt/noticias/jeronimo-de-sousa-o-ps-tem-condicoes-para-formar-governo_230750.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/462873/bancos-ignoram-regulador-e-nao-mudam-comissoes-de-manutencao
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/462847/comemoracoes-do-5-de-outubro-em-lisboa-com-cavaco-silva-ausente
http://observador.pt/2015/09/27/como-derrubar-um-governo-minoritario/
http://observador.pt/2015/10/05/7-coisas-que-deve-saber-para-poder-discutir-estas-eleicoes/
http://observador.pt/2015/10/03/sabe-vinho-do-porto/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

AOFA - A controversa extinção do Laboratório Militar de Produtos Químicos e 
Farmacêuticos (LMPQF) encontra-se em curso. 

A concretizar-se essa extinção, a perda que constituirá não só para as Forças Armadas, mas 
também para o País no seu todo, já nos foi evidenciada por alguns dos seus Ex-Directores. 

Alguns Oficiais Farmacêuticos na situação de activo resolveram proporcionar-nos uma 
reflexão acerca desta matéria, reforçando, se possível, a nossa incredulidade por tal decisão 
ter sido tomada. 

Extinção do LMPQF: porquê e para quê? 

http://www.aofa.pt/rimp/Reflexoes_Oficiais_Farmaceuticos_LMPQF.pdf 
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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 - FUZILEIROS PARTICIPARAM EM 721 SALVAMENTOS DURANTE A ÉPOCA BALNEAR 

Força Aérea - Cerca de três mil pessoas no "Dia de Base Aberta" em Beja 

 

 

 

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/Fuzileiros-participaram-em-721-salvamentos-durante-a-Epoca-Balnear.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-939-cerca-de-tres-mil-pessoas-no-quot-dia-de-base-aberta-quot-em-beja
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/1005/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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