
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco dá posse a Costa só depois de Passos cair 

- "Se Cavaco souber que AR chumba, nomeá-los é perda de tempo" 

- Rio diz que tem o melhor perfil mas não é candidato 

- Cardeal Patriarca diz ser "mais natural" acordo entre PSD-CDS e PS 

- Afinal somos mais pobres que os gregos 

- Vive em Arroios? Hoje vai para o ar uma televisão a pensar em si 

 

Correio da Manhã 

- Passos bate com a porta a Costa 

- PS divulga perguntas feitas à coligação 

- Comandante do Porto da Figueira pede exoneração 
 

Jornal de Noticias 

- Rui Rio - Presidenciais: a decisão sustentada e coerente 

- Rafael Barbosa - Com a cabeça no cepo 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Democracia não é campeonato 

 

Público  

- Costa voa para ofensiva diplomática em dia de ultimatos internos 

- Estado Islâmico decreta jihad à Rússia 

- André Freire - Um governo de esquerdas, uma “revolução” democrática para Portugal 

- Director do departamento de formação do INEM vai substituir Paulo Campos 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/cavaco_da_posse_a_costa_so_depois_de_passos_cair_4835236.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/se_cavaco_souber_que_ar_chumba_nomealos_e_perda_de_tempo_4834989.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/rio_diz_que_tem_o_melhor_perfil_mas_nao_e_candidato_4835449.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/cardeal_patriarca_diz_ser_mais_natural_acordo_entre_psdcds_e_ps_4835475.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/afinal_somos_mais_pobres_que_os_gregos_4835595.html
http://www.dn.pt/sociedade/interior/vive_em_arroios_hoje_vai_para_o_ar_uma_televisao_a_pensar_em_si_4834924.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_corta_dialogo_co_m_ps.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/governo_ps_divulga_perguntas_feitas_a_coligacao_psdcds_sobre_riscos_orcamentais.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/portugal/detalhe/comandante_do_porto_da_figueira_da_foz_pede_exoneracao.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4835445
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4835054
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4835040
http://www.publico.pt/politica/noticia/costa-voa-para-ofensiva-diplomatica-em-dia-de-ultimatos-internos-1711230?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/estado-islamico-decreta-jihad-a-russia-1711150
http://www.publico.pt/politica/noticia/um-governo-de-esquerdas-uma-revolucao-democratica-para-portugal-1711171?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/director-do-departamento-de-formacao-do-inem-vai-substituir-paulo-campos-1711183
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Cavaco vai recusar governo de esquerda. Passos irá ser indigitado 

- PS pede a PSD que torne públicos dados que diz ter enviado aos socialistas 

- Bruxelas. Passos Coelho, António Costa e Catarina Martins presentes em cimeira de líderes 

 

Expresso 

- Relação de Lisboa decide esta tarde fim do segredo no caso Sócrates 

- Que mais nos irá acontecer? Cenários de governo e ingovernabilidade 

- Ninguém esclarece o futuro da Autoeuropa 

- VW obrigada a chamar imediatamente carros alemães às oficinas 

- As questões que o PS dirigiu à coligação e às quais esta não respondeu 

- Obras no aeroporto do Montijo arrancam no início do ano 

- Metade da riqueza mundial nas mãos de 1% da população 

- Paula Santos - PàF: desorientação e desespero 

 

Diário Económico 

- Moody's sobe 'outlook' da banca portuguesa para "estável" 

- Oficial: PSD/CDS-PP foi força política mais votada com 38,57% 

- PS pede a PCP e BE que assinem documento com mínimos orçamentais 

- Guerra ameaça indemnizações às empresas de transportes 

- Próximo Governo em contra-relógio para aplicar cortes 
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http://www.ionline.pt/artigo/417040/cavaco-vai-recusar-governo-de-esquerda-passos-ira-ser-indigitado-?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/417010/ps-pede-a-psd-que-torne-p-blicos-dados-que-diz-ter-enviado-aos-socialistas?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/417024/bruxelas-passos-coelho-antonio-costa-e-catarina-martins-presentes-em-cimeira-de-lideres?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-15-Relacao-de-Lisboa-decide-esta-tarde-fim-do-segredo-no-caso-Socrates
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-14-Que-mais-nos-ira-acontecer--Cenarios-de-governo-e-ingovernabilidade
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-15-Ninguem-esclarece-o-futuro-da-Autoeuropa
http://expresso.sapo.pt/dossies/2015-10-15-VW-obrigada-a-chamar-imediatamente-carros-alemaes-as-oficinas
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-14-As-questoes-que-o-PS-dirigiu-a-coligacao-e-as-quais-esta-nao-respondeu
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-14-Obras-no-aeroporto-do-Montijo-arrancam-no-inicio-do-ano
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-14-Metade-da-riqueza-mundial-nas-maos--de-1-da-populacao
http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_trocando_em_miudos/2015-10-14-PaF-desorientacao-e-desespero
http://economico.sapo.pt/noticias/moodys-sobe-outlook-da-banca-portuguesa-para-estavel_231753.html
http://economico.sapo.pt/noticias/oficial-psdcdspp-foi-forca-politica-mais-votada-com-3857_231762.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-pede-a-pcp-e-be-que-assinem-documento-com-minimos-orcamentais_231735.html
http://economico.sapo.pt/noticias/guerra-ameaca-indemnizacoes-as-empresas-de-transportes_231712.html
http://economico.sapo.pt/noticias/proximo-governo-em-contrarelogio-para-aplicar-cortes_231732.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Taxas Euribor caem para novos mínimos a 3, 6, 9 e 12 meses 

- Cavaco só dará 'sim' a Costa se Parlamento der um 'não' a Passos 
 

Observador 

- E se eles fossem Presidentes a que Governo dariam posse? 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/468538/taxas-euribor-caem-para-novos-minimos-a-3-6-9-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/468436/cavaco-so-dara-sim-a-costa-se-parlamento-der-um-nao-a-passos
http://observador.pt/2015/10/14/e-se-eles-fossem-presidentes-a-que-governo-dariam-posse/
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  

 

Exército - DIA MUNDIAL DO ANIMAL 

 

 

 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/DIAMUNDIALDOANIMAL2015.aspx
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://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/1015/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



