
Noticias    

Diário de Noticias 

- Equipas mistas PS-PCP já detalham acordo político 

- E o prémio Nobel da Paz vai para o Quarteto para o Diálogo Nacional na Tunísia 

- Sampaio da Nóvoa fica. "Vou bater-me pela República" 
 

Correio da Manhã 

- Nove feridos em prova dos Comandos 

- Passos e Portas propõem a Costa cortes nas novas pensões 

- Função Pública: 35 horas aprovadas nas câmaras 

- Cavaco quer nomear juízes do Constitucional 

- PCP: Edgar Silva é o candidato presidencial 
 

Jornal de Noticias 

- Passos, Portas e Costa arrancam com negociações 

 

Público  

- Comissão política do PS terá de votar acordo sobre governação 

- Cavaco quer Presidente a indicar juízes para o Constitucional 

- Crescimento em Portugal limitado por queda acentuada da população 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4825064
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4824196
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4825031
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4824723
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/pj_militar_investiga_abusos_nos_comandos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_e_portas_propoem_a_costa_cortes_nas_novas_pensoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/35_horas_voltam_as_autarquias.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cavaco_quer_nomear_juizes_do_constitucional_e_governador.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/edgar_silva_e_candidato_do_pcp.html
http://www.publico.pt/politica/noticia/comissao-politica-do-ps-tera-de-votar-acordo-sobre-governacao-1710582
http://www.publico.pt/politica/noticia/cavaco-silva-quer-alterar-escolha-de-juizes-do-tribunal-constitucional-1710537
http://www.publico.pt/economia/noticia/crescimento-em-portugal-limitado-por-queda-acentuada-da-populacao-1710463
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Diálogo à esquerda deixa coligação em alerta 

- Cavaco quer mais poderes para o Presidente da República 

- Médicos querem revogação do diploma de incentivos para aumento de lista de utentes 

 

Expresso 

- Quarteto para o Diálogo Nacional na Tunísia ganha Nobel da Paz 

- Tem filhos e vive em Lisboa? Saiba quanto vai poupar no IMI 

 

Diário Económico 

- Combustíveis sobem na próxima semana 

- ANA garante que não vai pagar taxa turística à Câmara de Lisboa 

 

Noticias ao Minuto 

- Oito militares do curso de Comandos hospitalizados por lesões 

- Mais 100 trabalhadores portugueses abandonam hoje base das Lajes 

- Portugal continua entre os países com maior taxa de desemprego jovem 

- "Produziu-se muita legislação, mas esqueceu-se o cidadão" 

- Plutão tem céu azul e água gelada 
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http://www.ionline.pt/artigo/415968/medicos-querem-revogacao-do-diploma-de-incentivos-para-aumento-de-lista-de-utentes?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-09-Tem-filhos-e-vive-em-Lisboa--Saiba-quanto-vai-poupar-no-IMI
http://economico.sapo.pt/noticias/combustiveis-sobem-na-proxima-semana_231285.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ana-garante-que-nao-vai-pagar-taxa-turistica-a-camara-de-lisboa_231287.html
http://www.ionline.pt/artigo/415943/dialogo-a-esquerda-deixa-coligacao-em-alerta?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/415840/cavaco-quer-mais-poderes-para-o-presidente-da-rep-blica?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-10-09-Quarteto-para-o-Dialogo-Nacional-na-Tunisia-ganha-Nobel-da-Paz
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/465464/oito-militares-do-curso-de-comandos-hospitalizados-por-lesoes
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/465395/mais-100-trabalhadores-portugueses-abandonam-hoje-base-das-lajes
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/465308/portugal-continua-entre-os-paises-com-maior-taxa-de-desemprego-jovem
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/465241/produziu-se-muita-legislacao-mas-esqueceu-se-o-cidadao
http://www.noticiasaominuto.pt/tech/465249/plutao-tem-ceu-azul-e-agua-gelada
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Em direto:Costa sobre reunião com PSD: “Bastante inconclusiva” 

- Empreendedorismo não contribui para o crescimento 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/10/09/empreendedorismo-nao-contribui-para-o-crescimento-diz-estudo/
http://observador.pt/2015/10/09/equipas-tecnicas-de-ps-e-pcp-detalham-acordo/
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  

 

Nada a assinalar 

 

 

 

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://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
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http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
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http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
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http://www.meteo.pt/pt/
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