
Noticias    

Diário de Noticias 

- Exército húngaro autorizado a disparar e UE pode ceder nas quotas obrigatórias 

- Mais de 100 mil portugueses deixaram o país entre 2012 e 2013 

- Polícia envelhecida. Um décimo dos elementos da PSP tem 55 anos ou mais 

- Clientelas, equívocos e um vinho Amnésia para Passos 

- Pedro Tadeu - Pois, na verdade, os gregos têm-nos no sítio 

- Rui Moreira critica governo porque "não reduz impostos, mas diz que as câmaras podem 
fazê-lo" 

- PS: Retomar diálogo de Guterres, descartar conflitos de Sócrates 

- Bloco: Lesados do BES e emigrantes "expulsos" na agenda de Paris 

- CDU: Revogar "municipalizarão do ensino" na próxima legislatura 

 

Correio da Manhã 

- Tecto para as pensões a partir de 2700 euros 

- Protestos marcam regresso às aulas 

- Combustíveis sobem 

 

Jornal de Noticias 

- PS e Portugal à Frente cortam pensões, mas não revelam como 

- Paula Ferreira - A música de Crato 

- Miguel Guedes - Espelho retrovisor 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4790962&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4791525&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4791563&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4791146&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4791056&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4791370&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4791151&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4791155&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4790999&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/tecto_para_as_pensoes_a_partir_de_2700_euros.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/protestos_no_primeiro_dia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/combustiveis_sobem.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Eleicoes/Interior.aspx?content_id=4791161&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4791083
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4790998
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Portugueses nunca tiveram tanto dinheiro em depósitos à ordem 

- Teresa de Sousa - Os “empates técnicos” já não são o que eram 

- Coligação de direita acima dos 40%, mas mantém-se o empate técnico 

 

Ionline  

- Jerónimo defende o fim das propinas 

- UE volta a reunir-se hoje para chegar a acordo sobre recolocação de refugiados 

- Ensino superior. Investigadores e professores estão hoje em greve 

- Catalunha. Se Rajoy não negociar, “não pagaremos a nossa parte da dívida” 

 

Expresso 

- Costa enche comício em Vila Real com a ajuda de Santos Silva 

- Jerónimo em Coimbra: “As paixões do PS são como as de Verão: dão forte, mas passam 
depressa” 

- Catarina Martins. “António Costa está mais virado para fazer acordos com o PSD” 

- Plafonamento só se aplicará a pensões de “vários milhares de euros” 

- Passos enganou-se: confundiu reembolso de uma obrigação com pagamento antecipado ao 
FMI 

 

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

 

27-08-2012 

 

22-09-2015 

0-10-2014 

 

 

http://www.publico.pt/economia/noticia/portugueses-nunca-tiveram-tanto-dinheiro-em-depositos-a-ordem-1708561?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/os-empates-tecnicos-ja-nao-sao-o-que-eram-1708542?frm=opi
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-de-direita-aproximase-da-maioria-absoluta-1708554
http://www.ionline.pt/artigo/412857/jeronimo-defende-o-fim-das-propinas-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/412823/ue-volta-a-reunir-se-hoje-para-chegar-a-acordo-sobre-recolocacao-de-refugiados?seccao=Mundo_i
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http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-21-Catarina-Martins.-Antonio-Costa-esta-mais-virado-para-fazer-acordos-com-o-PSD
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Diário Económico 

- Sondagens “falham” por falta de investimento 

- Catalunha ameaça não assumir dívida em caso de independência 

- Maiores bancos nacionais reduzem 10 mil funcionários em três anos 

 -“Pensões antecipadas devem ser substituídas por reformas parciais” 

- Administração Pública está mais dependente da banca 
 

Noticias ao Minuto 

- "É uma honra servir nos Açores", diz militar que evitou ataque no TGV 

- Europa reformula repartição de refugiados. Hungria fica de fora 

 

Observador 

- Os cenários pós-eleitorais: estas coligações seriam como? 

- Negociação das PPP. As poupanças são reais ou virtuais? 

 

Sapo.pt 

- Dívida pública aumentou para 290 mil ME em julho -- Banco de Portugal 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Vice-Almirante Alexandre Reis Rodrigues - "Refugiados. Uma crise previsível para que  

não houve qualquer preparação" 
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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 - Aeronaves F-16 voam em festival aéreo internacional 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - A DEFESA DE PORTUGAL 2015 

 

 

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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Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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