
Noticias    

Diário de Noticias 

- PS esconde acordo com PCP e Bloco de Esquerda 

- Governo de Costa assusta Rajoy: "Espero que isto não se passe em Espanha" 

- Assad sente situação tão segura que já viaja para fora da Síria 

- Ferreira Fernandes - Passos deve ser derrubado (ou não) na AR 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco deixa coligação e esquerda em suspenso 

 

Jornal de Noticias 

- Army Race, ou desafiar o Regimento de Transmissões 

- Rafael Barbosa - O provedor da Direita 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - À Esquerda! 

 

Público  

- Deputados do PS “à espera” dos “termos do acordo” de Costa para decidir apoio 

- Reversão mais rápida dos cortes salariais custa cerca de 75 milhões 

- Ferro e candidato PSD/CDS disputam presidência do Parlamento 

- José Vítor Malheiros - O desespero é mau conselheiro 

- 79 mil consumidores pedem à Deco devolução de cauções de água, luz e gás 

- Empréstimos de Portugal a outros Estados do euro representam 0,6% do PIB 
 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-esconde-acordo-com-pcp-e-bloco-4847914.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/governo-de-costa-assusta-rajoy-espero-que-isto-nao-se-passe-em-espanha-4846634.html
http://www.dn.pt/mundo/interior/assad-sente-situacao-tao-segura-que-ja-viaja-para-fora-da-siria-4847329.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/ferreira-fernandes/interior/passos-deve-ser-derrubado-ou-nao-na-ar-4847654.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/pais_em_suspenso_a_espera__de_cavaco.html
http://running.jn.pt/2015/10/21/army-race-ou-desafiar-o-regimento-de-transmissoes/
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4847667
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4847707
http://www.publico.pt/politica/noticia/deputados-do-ps-a-espera-dos-termos-do-acordo-de-costa-para-decidir-apoio-1711961?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/reversao-mais-rapida-dos-cortes-salariais-custa-cerca-de-75-milhoes-1711970
http://www.publico.pt/politica/noticia/ferro-rodrigues-disponivel-para-ser-presidente-da-assembleia-1711911
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-desespero-e-mau-conselheiro-1711903?frm=opi
http://www.publico.pt/economia/noticia/79-mil-consumidores-pedem-a-deco-devolucao-de-caucoes-de-agua-luz-e-gas-1711983
http://www.publico.pt/economia/noticia/emprestimos-de-portugal-a-outros-estados-do-euro-representam-06-do-pib-1711896
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline  

- Novo governo. PSD e CDS querem dar luta até ao fim 

- ONU examina discriminação das mulheres em Portugal 

- Adriano Moreira. “O voto devia ser obrigatório” 

 

Expresso 

- PS e BE. O que ainda está em cima da mesa 

- Portugal é uma “criança-problema da zona euro”, escreve jornal britânico 

- Juros da dívida dos periféricos em alta à espera de Draghi 

- “Amei o parlamento.” Assunção Esteves despede-se “entre o pragmatismo de Sancho Pança 
e o idealismo de D. Quixote” 

- PSD vai ter candidato a presidente da Assembleia. Negrão está na short list 

-Ferro Rodrigues disponível para a presidência da Assembleia da República 

- Um povo maravilhoso e situações tipicamente portuguesas: como eles contam e comentam 
o nosso impasse político 
 

Diário Económico 

- Novo Governo: Já se fazem apostas para saber quem vai ser ministro 

- Cavaco anuncia decisão sobre Governo até final da semana 

- Mercados em compasso de espera, de olhos postos na reunião do BCE 

- Bancos pagaram 1,1 mil milhões de juros pelos empréstimos do Estado 
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http://www.ionline.pt/artigo/418074/novo-governo-psd-e-cds-querem-dar-luta-ate-ao-fim?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/418236/onu-examina-discriminacao-das-mulheres-em-portugal?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/418238/adriano-moreira-o-voto-devia-ser-obrigatorio-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-21-PS-e-BE.-O-que-ainda-esta-em-cima-da-mesa
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-22-Portugal-e-uma-crianca-problema-da-zona-euro-escreve-jornal-britanico
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-22-Juros-da-divida-dos-perifericos-em-alta-a-espera-de-Draghi
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-21-Amei-o-parlamento.-Assuncao-Esteves-despede-se-entre-o-pragmatismo-de-Sancho-Panca-e-o-idealismo-de-D.-Quixote
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-21-PSD-vai-ter-candidato-a-presidente-da-Assembleia.-Negrao-esta-na-short-list
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-21-Ferro-Rodrigues-disponivel-para-a-presidencia-da-Assembleia-da-Republica-
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-21-Um-povo-maravilhoso-e-situacoes-tipicamente-portuguesas-como-eles-contam-e-comentam-o-nosso-impasse-politico
http://economico.sapo.pt/noticias/novo-governo-ja-se-fazem-apostas-para-saber-quem-vai-ser-ministro_232401.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cavaco-anuncia-decisao-sobre-governo-ate-final-da-semana_232377.html
http://economico.sapo.pt/noticias/mercados-em-compasso-de-espera-de-olhos-postos-na-reuniao-do-bce_232400.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bancos-pagaram-11-mil-milhoes-de-juros-pelos-emprestimos-do-estado_232381.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Esquerda quer reverter privatização da TAP e concessões de transportes 

- Estado só pode vender Banif por um preço 4,3 vezes superior à cotação 

- As surpresas desagradáveis na banca 

- Empréstimo ao Fundo de Resolução rende zero 

 

Noticias ao Minuto 

- Bruxelas dá dois meses a Portugal para adotar regras de eficiência energética 

- Publicado acórdão do Constitucional que abre porta a 35 horas nas autarquias 

- Exercícios da NATO limitam espaço aéreo em 25% e condicionam aeroportos 

 

Observador 

- Um-Dó-Li-Tá… E agora o que Cavaco fará? 

- Que fazer quando tudo arde? 5 passos que a direita já prepara 

 

InfoGrecia.Net 

- Subornos nos negócios militares resultam em prisão perpétua 
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http://economico.sapo.pt/noticias/esquerda-quer-reverter-privatizacao-da-tap-e-concessoes-de-transportes_232375.html
http://economico.sapo.pt/noticias/estado-so-pode-vender-banif-por-um-preco-43-vezes-superior-a-cotacao_232379.html
http://economico.sapo.pt/noticias/as-surpresas-desagradaveis-na-banca_232373.html
http://economico.sapo.pt/noticias/emprestimo-ao-fundo-de-resolucao-rende-zero_232382.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/472638/bruxelas-da-dois-meses-a-portugal-para-adotar-regras-de-eficiencia-energetica
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/472627/publicado-acordao-do-constitucional-que-abre-porta-a-35-horas-nas-autarquias
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/472213/exercicios-da-nato-limitam-espaco-aereo-em-25-e-condicionam-aeroportos
http://observador.pt/2015/10/21/um-do-li-ta-agora-cavaco-fara/
http://observador.pt/2015/10/21/5-passos-direita-ja-prepara/
http://www.infogrecia.net/2015/10/subornos-nos-negocios-militares-resultou-em-prisao-perpetua/
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 - 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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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 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 – OPERAÇÃO DE  

INTEGRAÇÃO NO CAMPO MILITAR DE SANTA MARGARIDA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 – REGIMENTO DE  

ENGENHARIA EM ATIVIDADES DE IN-PROCESSING 

 

 

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 

22-10-2015 

 

http://www.emgfa.pt/pt/noticias/891
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/892
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/1022/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA (cont.) 
 

Lista “de bolso” -http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_Resumo.pdf 

É com muito orgulho que hoje vos apresentamos o resultado de mais um trabalho de fundo 

que temos vindo a realizar ao longo das últimas semanas e que permite a visualização e 

pesquisa de toda a nossa já vastíssima rede (são cerca de 2.000 postos de atendimento) de 

protocolos estabelecidos e dos quais podemos usufruir, bem como os nossos Familiares, 

bastando para tal a apresentação do “Cartão AOFA”! Simples e sem custos associados! 

Saiba TUDO aqui -

 http://www.aofa.pt/protocolos/A_Rede_Nacional_de_Protocolos_via_Google_Maps.pdf 

 

 

Nota Importante: Nesta primeira fase, de duas, já estão disponíveis, via Google Maps, todos 

os Protocolos, à excepção dos relacionados com a Área de Saúde. Esta, dada a sua dimensão 

(mais de 1.000 postos de atendimento) será disponibilizada em breve, através de um 

segundo link, assim que tenhamos terminado a fase de recolha de dados. 
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