
Noticias    

Diário de Noticias 

- BE aprova negociações com o PS sem "nenhum limite" 

- Cavaco e Passos reúnem-se na segunda e terça-feira 

- A carta do PS à coligação: Passos foi "deselegante" 

- "Mais importante é o que não foi dito" ao PS 

- Wolfgang Münchau - É preferível não haver nenhuma união orçamental do que uma cheia 
de falhas 

- Primeiro carro elétrico português começa a ser produzido em 2016 

 

Correio da Manhã 

- Passos convida Costa para o Governo 

 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - A política no café 

- José Mendes - A hora do presidente 

- Rui Sá - Falta de verniz 

- Carvalho da Silva - Nervosos e aturdidos 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/be_aprova_negociacoes_com_o_ps_sem_nenhum_limite__4841615.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/cavaco_e_passos_reunemse_na_segunda_e_tercafeira_4839990.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/a_carta_do_ps_a_coligacao_passos_foi_deselegante__4840548.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/mais_importante_e_o_que_nao_foi_dito_ao_ps_4841033.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao_dn/wolfgang_munchau/interior/e_preferivel_nao_haver_nenhuma_uniao_orcamental_do_que_uma_cheia_de_falhas_4841759.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/primeiro_carro_eletrico_portugues_comeca_a_ser_produzido_em_2016_4841801.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/passos_convida_costa_para_o_governo.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4841741
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4841740
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4841664
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4840461
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Passos convida PS para negociações e para integrar o Governo 

- Em carta dura, Costa critica "displicência" de Passos 

- Marisa Matias: já tem uma aldeia e o mundo dentro dela, agora quer Belém 

- Paulo Trigo Pereira - E se compreendêssemos a democracia? 

- António Correia de Campos – Espuma 

- Marcelo avisa que presidenciais não são muleta ds legislativas 

- Varoufakis foi a Coimbra e declarou o fim da soberania política na Europa 

- José Pacheco Pereira – Quem semeia ventos colhe tempestades 

 

Ionline  

- Passos vai a Belém sem “solução que assegure a estabilidade” 

 

Expresso 

- Cavaco quer deixar Governo em funções 

- Cronologia. A formação do novo Governo em factos e declarações 

- Portugal desafia Bruxelas com o orçamento 

- Administrador pressiona governo: RTP 3 e RTP Memória devem passar para canal aberto 

- Eanes reitera apoio a Nóvoa 

 

Diário Económico 

- Match Point. Para que lado vai cair a bola do PS? 

- Grupos de media cortaram 2,3 milhões em pessoal 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-diz-que-carta-de-costa-frustra-as-expectativas-1711562
http://www.publico.pt/politica/noticia/em-carta-dura-costa-critica-displicencia-de-passos-1711449?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/marisa-matias-ja-tem-uma-aldeia-e-o-mundo-dentro-dela-agora-quer-belem-1711585
http://www.publico.pt/politica/noticia/e-se-compreendessemos-a-democracia-1711592?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/espuma-1711575?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/marcelo-avisa-presidenciais-nao-sao-muleta-1711530?page=-1v
http://www.publico.pt/economia/noticia/a-soberania-politica-na-europa-foi-substituida-pela-soberania-do-consumidor-1711528?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/quem-semeia-ventos-recolhe-tempestades-1711431?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/417603/passos-vai-a-belem-sem-solucao-que-assegure-a-estabilidade-?seccao=Portugal_i#close
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-19-Cavaco-quer-deixar-Governo-em-funcoes
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-19-Cronologia.-A-formacao-do-novo-Governo-em-factos-e-declaracoes-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-18-Portugal-desafia-Bruxelas-com-o-orcamento
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-19-Administrador-pressiona-governo-RTP-3-e-RTP-Memoria-devem-passar-para-canal-aberto
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-17-Eanes-reitera-apoio-a-Novoa
http://economico.sapo.pt/noticias/match-point-para-que-lado-vai-cair-a-bola-do-ps_232034.html
http://economico.sapo.pt/noticias/grupos-de-media-cortaram-23-milhoes-em-pessoal_232007.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- O que vai fazer Cavaco? Marques Mendes explica 

- Portugal recuou, entre 2010 e 2013, quase dez anos em termos sociais 

 

Observador 

- A última carta de Passos a Costa na íntegra 

- Catarina Martins sobre Governo de esquerda: “Estamos otimistas e continuamos disponíveis” 

- Obama ordena levantamento das sanções contra o Irão 

- Ainda não chega de saudade: Vinícius de Moraes “é eterno” 

- Cavaco não ficou “assim tão surpreendido” com tentativa de Costa de unir a esquerda 

 

Sapo.pt 

- Subconcessária dos estaleiros de Viana tem carteira de 100 ME dois anos depois 

- EUA e Rússia alcançam acordo para coordenar espaço aéreo 

- Edgar Silva considera "urgente reafirmar que há uma alternativa" 
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http://www.noticiasaominuto.pt/politica/470427/o-que-vai-fazer-cavaco-marques-mendes-explica
http://www.economiaaominuto.com/economia/469473/portugal-recuou-entre-2010-e-2013-quase-dez-anos-em-termos-sociais
http://observador.pt/2015/10/18/ultima-carta-passos-costa-na-integra/
http://observador.pt/2015/10/18/catarina-martins-sobre-governo-de-esquerda-estamos-otimistas-e-continuamos-disponiveis/
http://observador.pt/2015/10/18/obama-ordena-levantamento-das-sancoes-irao/
http://observador.pt/2015/10/17/ainda-nao-chega-de-saudade-vinicius-de-moraes-e-eterno/
http://observador.pt/2015/10/17/cavaco-nao-ficou-assim-tao-surpreendido-com-tentativa-de-costa-de-unir-a-esquerda/
http://www.sapo.pt/noticias/subconcessaria-dos-estaleiros-de-viana-tem_56221b34843afef01d7513ed
http://www.sapo.pt/noticias/eua-e-russia-alcancam-acordo-para-coordenar_5621caffd3d2daf11d8186df
http://www.sapo.pt/noticias/edgar-silva-considera-urgente-reafirmar-que_56228f65d3d2daf11d82da5d
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social - Lançamento do Inquérito sobre a Rede Nacional de 

Protocolos (RNP). Está a decorrer, no período de 17 a 30 de Outubro, um Inquérito dirigido a 
todos os Beneficiários (Sócios e Sócias da AOFA e respectivos Familiares) para o qual, 
naturalmente chamamos a vossa particular atenção e colaboração. O inquérito, que não 
demora mais de 3 a 4 minutos a ser preenchido, pode ser acedido através do link 
http://goo.gl/forms/fiuwkPQRP7    

 
 
- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 
 Protocolos (RNP) da AOFA!  
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http://goo.gl/forms/fiuwkPQRP7
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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 - NOITE AGITADA NO MAR - COM IMAGENS 

Força Aérea - Rendição de Comando da Estação de Radar N.º3 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 – TERMINOU O  

EXERCÍCIO DE POSTOS DE COMANDO  

 

 

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/Noite-agitada-no-mar.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-946-rendicao-de-comando-da-estacao-de-radar-n-3
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/888
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/1019/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts

	António Correia de Campos – Espuma



