
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo à esquerda. Já só falta que Costa, Catarina e Jerónimo assinem acordo 

- Portugal com o segundo maior défice da zona euro em 2014 

- Bruxelas ameaça Portugal. Esboço tem que chegar dos próximos dias 

- Areias de concelho comunista bloquearam marines dos EUA 

- Portas : "Neste momento o 1º passo é indigitar Pedro Passos Coelho" 

- Esquerda pressiona Presidente para dar posse já a Costa 

- Direita europeia defende Passos e denuncia "pacto de perdedores" 

- Adriano Moreira - Entre a semântica e a realidade 
 

Correio da Manhã 

- Costa preparado para chumbar governo de Passos 

- Polícia Marítima na Grécia salva 150 crianças 

- Baptista-Bastos - E o Portas, coitado? 

- Fernando Medina - Escolhas decisivas 

 

Jornal de Noticias 

- PCP diz que indigitar Passos "será uma perda de tempo" 

- BE identifica convergência com PS e PCP nas pensões, ensino e hospitais 

- Pedro Ivo Carvalho - Boa Hora Night Club 

- Estado emite 1400 milhões de euros de dívida com juros mais baixos 
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Público  

- O acordo da esquerda assenta na política de rendimentos 

- Costa vai ter de negociar com mais um "grupo" parlamentar 

- Rui Tavares - Precedentes e procedimentos 

- Jorge Lacão - Oportunidade para a democracia 

- Líderes europeus do centro-direita apelam à união em Espanha 

- EUA “contam com Portugal” na NATO, nem que seja para desatascar marines 

- Bruxelas pressiona Banif a pagar ajuda estatal 

- Cinco mil pessoas pedem intervenção portuguesa no caso Luaty Beirão 

- Schäuble revela que 15 países do Eurogrupo apoiavam Grexit, Portugal incluído 
 

Ionline  

- BE e PCP não passam cheques em branco ao PS para os quatro anos 

- PCP diz que há solução de esquerda e que permite "política duradoura" 

- Costa levou a Cavaco acordo para quatro anos 

- Eleições. TC rejeita impugnação 

- UE. Directiva europeia põe em causa a liberdade de imprensa 
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Expresso 

- Jerónimo confirmou a Cavaco que apoia Governo de Costa 

- Portugal emite dívida a três meses com juros negativos 

- Constitucional confirma resultados eleitorais. Deputados tomam posse esta sexta 

- Catarina Martins: “Indigitar Pedro Passos Coelho será uma perda de tempo” 

- Aos 20 anos lutaram contra a ditadura. Aos 60 apoiam Governo de Esquerda 

- Paula Santos - O país não parou 

- Alexandre Abreu - As forças em disputa 
 

Diário Económico 

- Investidores mantêm confiança na economia apesar da instabilidade política, dizem analistas 

- Portugal com segundo maior défice e terceira dívida mais elevada 

- Bruxelas ameaça processo contra Portugal por não entregar projecto de Orçamento 

- Acções do Banif desvalorizam 70% face aos aumentos de capital 

- Verdes "disponíveis para permitir a governação do PS" 

- Portugal volta a financiar-se com juros negativos 

- Costa anuncia acordo inédito 

 

Noticias ao Minuto 

- Prestações das casas voltaram a descer em Setembro 

- Há mais de 180 imóveis da Defesa para vender ou arrendar 

- Bruxelas vai agir se não receber plano orçamental português 
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 Observador 

- PS cede a BE e aceita repor salários já em 2016, aumentar pensões e não cortar a TSU 

- Leilão de dívida de curto prazo a juros mais baixos 

- NATO atascada em Pinheiro da Cruz (com vídeo) 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social - Inquérito (aos Sócios e Sócias da AOFA e respectivos 

Familiares possuidores de “Cartão AOFA”) sobre a Rede Nacional de Protocolos (RNP). Não 

deixe de dar o seu contributo até 30 de Outubro em 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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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 

 

Força Aérea - Portugal recebe o maior exercício NATO da década 

Força Aérea - FRONTEX: Desenrolar da Operação TRITON 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 - ESTAMOS  

PRONTOS ! 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 – CONVITE AOS  

ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

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   
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