
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ponto final. Costa convoca Comissão Política do PS para quinta-feira 

- As eleições de que Marcelo Rebelo de Sousa não podia falar 

- Corte nos funcionários públicos: mais de 70% reformaram-se 

- Passos já tem governo na cabeça. Só falta ser indigitado 

- Nuno Saraiva – Encenações 

 

Correio da Manhã 

- Costa conversa à esquerda antes de ir a Belém 

 

Jornal de Noticias 

- Falsos recibos verdes aumentaram 200% em 2014 

- Bancos falham nos conselhos de poupança para a reforma 

- Paula Ferreira - E agora, Cavaco? 

- Miguel Guedes - São as eleições, estúpido! 

- Mariana Mortágua – Indesculpável 

 
 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

20-10-2015 

 

 

http://www.dn.pt/portugal/interior/ponto_final_costa_convoca_comissao_politica_do_ps_para_quintafeira_4844280.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/as_eleicoes_de_que_marcelo_rebelo_de_sousa_nao_podia_falar_4843608.html
http://www.dn.pt/dinheiro/interior/corte_nos_funcionarios_publicos_mais_de_70_reformaramse_4843968.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/passos_ja_tem_governo_na_cabeca_so_falta_ser_indigitado__4843474.html
http://www.dn.pt/opiniao/editoriais/interior/encenacoes_4843635.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/costa_conversa_a_esquerda_antes_de_ir_a_belem.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4844339&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4844061&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4843618
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4843540
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4843617
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Impugnação das eleições pode atrasar nova AR um mês e meio 

- Em política, o carteiro toca muitas vezes 

- José Vítor Malheiros - A direita está triste porque acabou o apartheid 

- João Miguel Tavares - Aquilo que Cavaco tem de fazer 

- Universidade de Coimbra vai patentear novo meio de diagnóstico do cancro 
 

Ionline  

- Parlamento ainda pode tomar posse esta semana 

- Bruno Vieira Amaral vence prémio Saramago 

- Tribunal de Contas pede esclarecimentos sobre subconcessão do Metro de Lisboa e Carris 

- Ministro da Defesa quer NATO reforçada e adverte contra "experimentalismos políticos" 

 

Expresso 

- Portas e Maria Luís namoram PS. E lembram: “Contas públicas” estão bem e “escrutinadas” 

- António Costa vai a Belém mas ainda sem acordo à esquerda 

- Juros da dívida descem. Prémio de risco inferior a nível antes de eleições 

- Seis ministros britânicos querem defender ‘não’ à Europa 

 

Diário Económico 

- Comunicado de Maria Luís atira Banif para mínimos históricos 

- Salários de magistrados e políticos foram dos que mais subiram desde 2011 

- Santander quis rever swaps antes de as perdas para o Estado dispararem 

 

 

Nota: clique nos títulos das notícias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

20-10-2015 

0-10-2014 

 

 

http://www.publico.pt/politica/noticia/impugnacao-das-eleicoes-pode-atrasar-nova-ar-um-mes-e-meio-1711702
http://www.publico.pt/politica/noticia/em-politica-o-carteiro-toca-muitas-vezes-1711703
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-direita-esta-triste-porque-acabou-o-apartheid-1711697?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/aquilo-que-cavaco-tem-de-fazer-1711656
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/universidade-de-coimbra-vai-patentear-novo-meio-de-diagnostico-do-cancro-1711744
http://www.ionline.pt/artigo/417825/parlamento-ainda-pode-tomar-posse-esta-semana?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/417845/bruno-vieira-amaral-vence-premio-saramago?seccao=Mais_i
http://www.ionline.pt/artigo/417852/tribunal-de-contas-pede-esclarecimentos-sobre-subconcessao-do-metro-de-lisboa-e-carris?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/417816/ministro-da-defesa-quer-nato-reforcada-e-adverte-contra-experimentalismos-politicos?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-19-Portas-e-Maria-Luis-namoram-PS.-E-lembram-Contas-publicas-estao-bem-e-escrutinadas
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-20-Antonio-Costa-vai-a-Belem-mas-ainda-sem-acordo-a-esquerda
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-19-Juros-da-divida-descem.-Premio-de-risco-inferior-a-nivel-antes-de-eleicoes
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-10-19-Seis-ministros-britanicos-querem-defender-nao-a-Europa
http://economico.sapo.pt/noticias/comunicado-de-maria-luis-atira-banif-para-minimos-historicos_232178.html
http://economico.sapo.pt/noticias/salarios-de-magistrados-e-politicos-foram-dos-que-mais-subiram-desde-2011_232160.html
http://economico.sapo.pt/noticias/santander-quis-rever-swaps-antes-de-as-perdas-para-o-estado-dispararem_232140.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Dívida pública aumentou para 229 milhões em agosto 

- Austeridade explica reforma de 70% dos funcionários públicos que saíram 

- Aposta na dívida portuguesa enche cofres de BPI e BCP 

 

Observador 

- De mãos vazias em Belém, Costa tem 2 semanas para negociar à esquerda 

- Oito concertos para ver esta semana 

- Sócrates dá entrevista à TVI esta quinta-feira 
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http://www.noticiasaominuto.pt/economia/471255/divida-publica-aumentou-para-229-milhoes-em-agosto
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/471217/austeridade-explica-reforma-de-70-dos-funcionarios-publicos-que-sairam
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/471177/aposta-na-divida-portuguesa-enche-cofres-de-bpi-e-bcp
http://observador.pt/2015/10/19/de-maos-vazias-em-belem-costa-tem-2-semanas-para-negociar-a-esquerda/
http://observador.pt/2015/10/20/oito-concertos-para-ver-esta-semana-2/
http://observador.pt/2015/10/19/socrates-da-entrevista-a-tvi-esta-semana/
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 “fazendo click” no 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
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
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 – VAI COMEÇAR O LIVEX DO MAIOR EXERCÍCIO NATO  

DA DÉCADA 

Exército - TOMADA DE POSSE DO DIRETOR DO MUSEU MILITAR DE ELVAS 

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

LIVEX DO MAIOR EXERCÍCIO NATO DA DÉCADA  

 

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-Vai-comecar-o-LIVEX-do-maior-exercicio-NATO-da-decada.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/TOMADADEPOSSEDODIRETORDOMUSEUMILITARDEELVAS.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2015-14
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/1020/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



