
Noticias    

Diário de Noticias 

- Presidente do INEM denuncia: SNS está a "colocar em risco várias vidas" 

- Costa prepara Europa para governo de esquerda 

- Coligação saiu do Rato desiludida mas certa de que vai tomar posse 

- Salgado e ex-gestores vão recuperar bens arrestados 

- Como é a vida em Portugal? Melhor na educação, pior no resto 

- Maria de Belém recusa "coroação" de Marcelo 

 

Correio da Manhã 

- Costa exige mais descida do IRS 

- Justiça devolve milhões a banqueiro 

- Baptista-Bastos - Na curva da história 

 

Jornal de Noticias 

- Refugiados chegam a Portugal na próxima semana 

- Portagens nas ex-Scut do Norte foi "um péssimo negócio" 

- Pedro Ivo Carvalho - O país espera ganhar 

 

Público  

- António Costa garante: “Não estamos a fazer bluff” 

- Guia para a formação de um Governo 

- Só 28 mil emigrantes votaram nas legislativas: 88,5% de abstenção 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/presidente_do_inem_denuncia_sns_esta_a_colocar_em_risco_varias_vidas_4832852.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/costa_prepara_europa_para_governo_de_esquerda_4832791.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/coligacao_saiu_do_rato_desiludida_mas_certa_de_que_vai_tomar_posse_4832762.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/salgado_e_exgestores_vao_recuperar_bens_arrestados_4833147.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/como_e_a_vida_em_portugal_melhor_na_educacao_pior_no_resto_4832644.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/maria_de_belem_recusa_coroacao_de_marcelo_4833142.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/costa_disposto_a_gove_rnar.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/justica_devolve_milhoes_a_banqueiro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/na_curva_da_historia.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4833560&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4833423&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4832780
http://www.publico.pt/politica/noticia/antonio-costa-garante-nao-estamos-a-fazer-bluff-1711131
http://www.publico.pt/politica/noticia/guia-para-a-formacao-de-um-governo-1711071?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/so-28-mil-emigrantes-votaram-nas-legislativas-885-de-abstencao-1711135
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- UGT convoca reunião extraordinária para esclarecer posição sobre novo Governo 

- Apresentados resultados finais (ou quase) da avaliação da FCT aos centros de investigação 

- Peso de trabalhadores com horários de 50 ou mais horas quase duplica 

- ANAC aprova venda da TAP mas pede alterações ao consórcio 

- Riqueza cresceu a nível mundial mas caiu em Portugal nos últimos 15 anos 

- Rebeldes recebem mais armas norte-americanas para combaterem a Rússia e Assad 
 

Ionline  

- Alto e pára o baile: "Não vou governar com o programa do PS", avisa Passos 

- Passos Coelho, António Costa e Catarina Martins quinta-feira em Bruxelas 

- INEM. Trabalhadores esperam conclusão célere do processo de Paulo Campos 

- Actividade económica e consumo voltam a diminuir em Setembro 

- Afluência às urgências aumenta graças a menos camas e fecho de SAP 

- Incobráveis em Portugal atingem mais de 9 mil milhões 

 

Expresso 

- Passos faz ultimato ao PS 

- Costa quer sossegar a Europa 

- Paulo Morais viabilizaria um Governo de esquerda “sem problemas” 

- Governo que não está em plenitude de funções “não pode fazer um orçamento” 

- Fim da austeridade coloca défice acima de 3% em 2016 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/ugt-convoca-reuniao-extraordinaria-para-esclarecer-posicao-sobre-novo-governo-1711136
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/apresentados-resultados-finais-ou-quase-da-avaliacao-da-fct-aos-centros-de-investigacao-1711050
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/portugal-com-um-dos-maiores-aumentos-de-horarios-de-trabalho-de-50-ou-mais-horas-1711068?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/anac-aprova-venda-da-tap-mas-pede-alteracoes-ao-consorcio-1711078?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/riqueza-cresceu-a-nivel-mundial-mas-caiu-em-portugal-nos-ultimos-15-anos-1711072
http://www.publico.pt/mundo/noticia/rebeldes-recebem-mais-armas-norteamericanas-para-combaterem-a-russia-e-assad-1711055
http://www.ionline.pt/artigo/416866/alto-e-para-o-baile-nao-vou-governar-com-o-programa-do-ps-avisa-passos?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/416879/passos-coelho-antonio-costa-e-catarina-martins-quinta-feira-em-bruxelas?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/416789/inem-trabalhadores-esperam-conclusao-celere-do-processo-de-paulo-campos?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/416843/actividade-economica-e-consumo-voltam-a-diminuir-em-setembro?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/416835/aflu-ncia-as-urg-ncias-aumenta-gracas-a-menos-camas-e-fecho-de-sap-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/416817/incobraveis-em-portugal-atingem-mais-de-9-mil-milhoes?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-14-Passos-faz-ultimato-ao-PS
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-14-Costa-quer-sossegar-a-Europa
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-14-Paulo-Morais-viabilizaria-um-Governo-de-esquerda-sem-problemas
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-14--Governo-que-nao-esta-em-plenitude-de-funcoes-nao-pode-fazer-um-orcamento
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-14-Fim-da-austeridade-coloca-defice-acima-de-3-em-2016
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (cont.) 

- UGT faz “teste à liderança” 

- Nós, Cidadãos! admite impugnar votos dos emigrantes 

- Bolsa de Lisboa inverte para terreno positivo em contraciclo com praças internacionais 

 

Diário Económico 

- Passos rompe negociações com o PS 

- Teodora avisa: 2016 é o ano "mais exigente" para o ajustamento orçamental 

- Costa diz ao Financial Times que está pronto para formar governo anti-austeridade 

- Patrões e UGT defendem entendimento entre coligação e PS 

- Lisboa regressa aos ganhos em dia de perdas na Europa 
 

Noticias ao Minuto 

- Nova Assembleia da República reúne pela primeira vez a 22 de outubro 
 

Observador 

- Presidenciais: Paulo Morais pede a Marcelo para abdicar do Conselho de Estado 

- Caso BES. MP avalia prejuízo de gestão de Ricardo Salgado em 1,8 mil milhões de euros 

- 11 truques de menos de 10 segundos para ser mais produtivo com o iPhone 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-14-UGT-faz-teste-a-lideranca
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-14-Nos-Cidadaos-admite-impugnar-votos-dos-emigrantes
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-14-Bolsa-de-Lisboa-inverte-para-terreno-positivo-em-contraciclo-com-pracas-internacionais
http://economico.sapo.pt/noticias/passos-rompe-negociacoes-com-o-ps_231673.html
http://economico.sapo.pt/noticias/teodora-avisa-2016-e-o-ano-mais-exigente-para-o-ajustamento-orcamental_231664.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-diz-ao-financial-times-que-esta-pronto-para-formar-governo-antiausteridade_231644.html
http://economico.sapo.pt/noticias/patroes-e-ugt-defendem-entendimento-entre-coligacao-e-ps_231672.html
http://economico.sapo.pt/noticias/lisboa-regressa-aos-ganhos-em-dia-de-perdas-na-europa_231634.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/467928/nova-assembleia-da-republica-reune-pela-primeira-vez-a-22-de-outubro
http://observador.pt/2015/10/14/presidenciais-paulo-morais-pede-a-marcelo-para-abdicar-do-conselho-de-estado/
http://observador.pt/2015/10/13/caso-bes-mp-avalia-prejuizo-gestao-ricardo-salgado-18-mil-milhoes-euros/
http://observador.pt/2015/10/13/truques-iphone/
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 - TRIDENT JUNCTURE 2015 - ASSALTO ANFÍBIO EM PINHEIRO DA CRUZ 

Exército - SESSÃO DE TREINO OPERACIONAL COMBINADO - UNIFIED REFLECTION 2015 

Força Aérea - Portugal participa em exercício Conjunto de Busca e Salvamento Aéreo 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 – MEIOS MILITARES  

CANADIANOS CHEGAM A PORTUGAL 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - LISBOA ACOLHE FÓRUM INTERNACIONAL DE 

INDÚSTRIA ORGANIZADO PELA NATO 

 

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/TRIDENT-JUNCTURE-2015-Assalto-anfibio-em-Pinheiro-da-Cruz.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/SESS%C3%83ODETREINOOPERACIONALCOMBINADO-UNIFIEDREFLECTION2015.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-944-portugal-participa-em-exercicio-conjunto-de-busca-e-salvamento-aereo
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/885
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2015-13
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/1014/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



