
Noticias    

Diário de Noticias 

- Marinha resgata 14 pescadores naufragados em Sesimbra 

- Cavaco arrasa credibilidade de um governo de esquerda 

- "Socialistas não recebem lições do professor Aníbal Cavaco Silva" 

- Catarina: Cavaco "está a comportar-se como líder de uma seita" 

- PCP critica "desprezo pela vontade do povo" do Presidente 

- André Macedo - Os nossos políticos 

- Fernanda Câncio - Cavaco de Rio Maior 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco força Passos no Governo 

- Paulo Morais: Indigitação de Passos Coelho foi tardia 

- PS: Passos Coelho vai cair na Assembleia da República 

- Atenção à mudança de hora 

 

Jornal de Noticias 

- Costa acusa Cavaco de criar "crise política inútil" ao indigitar Passos 

- David Pontes - Aprender democracia 

- Rosário Gamboa - Retratos da desigualdade 
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http://www.dn.pt/portugal/interior/marinha-resgata-14-pescadores-naufragados-em-sesimbra-4850284.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/-cavaco-arrasa-credibilidade-de-um-governo-de-esquerda-4849987.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/ps-pode-avancar-com-mocao-de-rejeicao-4849996.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/catarina-martins-cavaco-esta-a-comportarse-como-o-lider-de-uma-seita-4849881.html
http://www.dn.pt/portugal/interior/pcp-critica-desprezo-pela-vontade-do-povo-do-presidente-4849680.html
http://www.dn.pt/opiniao/editoriais/interior/os-nossos-politicos-4849938.html
http://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/fernanda-cancio/interior/cavaco-de-rio-maior-4849940.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/cavaco_escolhe_passos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/paulo_morais_indigitacao_de_passos_coelho_foi_tardia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cm_ao_minuto/detalhe/governo_passos_coelho_vai_cair_na_assembleia_da_republica____ps.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/atencao_a_mudanca_de_hora.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4850099&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4849983
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4849985
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- PS mandata Costa para chumbar Passos e concluir acordo com esquerda 

- Acordo parlamentar entre PS, PCP e BE mais próximo 

- Ferro e Negrão disputam presidência do Parlamento 

- Comunicação do Presidente ao país na íntegra 

- José Vítor Malheiros - A Cavacada 

- Luís Villalobos - Cavaco Silva e como agitar os mercados 

- Editorial: Cavaco ameaçador 

- Novo navio do país para investigação científica já chegou a Portugal 

- BCE prepara novas medidas de estímulo já para Dezembro 

- O Grupo Amorim pagou 3,7 milhões para evitar acusação de fraude fiscal

 

Ionline  

- PS. Costa abre guerra ao “professor Aníbal Cavaco Silva” 

- Cavaco uniu o PS que avança com rejeição do governo 

- Swaps. Tribunal rejeita nulidade de contratos entre Santander e Metropolitano 

 

Expresso 

- PS apresenta moção de rejeição ao programa do Governo PSD/CDS 

- Presidente da CIP aponta o dedo ao “tom crispado” de Cavaco 

- Passos começa convites e apresenta Governo no início da semana 

- Catarina Martins: “Cavaco foi mais faccioso que os piores comentários da direita” 

- PCP. Decisão do Presidente da República “é inaceitável” 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/ps-mandata-costa-para-chumbar-passos-e-concluir-acordo-com-esquerda-1712096
http://www.publico.pt/politica/noticia/acordo-parlamentar-entre-ps-pcp-e-be-mais-proximo-1712073
http://www.publico.pt/politica/noticia/ferro-e-negrao-disputam-presidencia-do-parlamento-1712086?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/comunicacao-ao-pais-na-integra-1712075?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/a-cavacada-1712083?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/cavaco-silva-e-como-agitar-os-mercados-1712084
http://www.publico.pt/politica/noticia/cavaco-ameacador-1712081
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/novo-navio-oceanografico-do-pais-ja-chegou-a-portugal-1712040?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/bce-prepara-novas-medidas-de-estimulo-ja-para-dezembro-1712017?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/grupo-amorim-pagou-37-milhoes-para-evitar-acusacao-de-fraude-fiscal-1711940
http://www.ionline.pt/artigo/418409/ps-costa-abre-guerra-ao-professor-anibal-cavaco-silva-?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/418406/cavaco-uniu-o-ps-que-avanca-com-rejeicao-do-governo?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/418340/swaps-tribunal-rejeita-nulidade-de-contratos-entre-santander-e-metropolitano?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-23-PS-apresenta-mocao-de-rejeicao-ao-programa-do-Governo-PSD-CDS
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-10-23-Presidente-da-CIP-aponta-o-dedo-ao-tom-crispado-de-Cavaco
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-22-Passos-comeca-convites-e-apresenta-Governo-no-inicio-da-semana
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-22-Catarina-Martins-Cavaco-foi-mais-faccioso-que-os-piores-comentarios-da-direita
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-22-PCP.-Decisao-do-Presidente-da-Republica-e-inaceitavel-
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Juros da dívida em mínimos de cinco meses 

- O Parlamento mais diferente de que há memória 

- "Coração" do 25 de Abril é monumento nacional 

- Técnicos do INE com aumentos médios de 145 euros a partir de hoje 

- Direita europeia unida na crítica a maioria de esquerda 

- Governo do PS contará apenas com apoio do PCP e BE no parlamento 
 

Noticias ao Minuto 

- Alberto Martins presidente interino do Parlamento por sugestão do PSD 

- PS aprova, sem votos contra, moção de rejeição a Governo 

- Euribor voltam a bater no fundo a 3, 6, 9 e 12 meses 

- Segurança Social ignorou pedido do Provedor para reintegrar trabalhadores 

- Dívida pública baixa na zona euro, Portugal com terceira mais alta 

- Cultura de "competição" aplicada por Crato aumentou chumbos 

- Obama vetou orçamento da Defesa que exige relatório sobre as Lajes 
 

Observador 

- Cavaco uniu o PS contra a direita. Mas ainda falta o acordo 

- Catarina Martins: Acordo com o PS é “sólido” e respeita linhas vermelhas do BE 

- Conheça os 230 deputados um a um 
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http://economico.sapo.pt/noticias/juros-da-divida-em-minimos-de-cinco-meses_232519.html
http://economico.sapo.pt/noticias/o-parlamento-mais-diferente-de-que-ha-memoria_232522.html
http://economico.sapo.pt/noticias/coracao-do-25-de-abril-e-monumento-nacional_232530.html
http://economico.sapo.pt/noticias/tecnicos-do-ine-com-aumentos-medios-de-145-euros-a-partir-de-hoje_232505.html
http://economico.sapo.pt/noticias/direita-europeia-unida-na-critica-a-maioria-de-esquerda_232509.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-do-ps-contara-apenas-com-apoio-do-pcp-e-be-no-parlamento_232468.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/473353/alberto-martins-presidente-interino-do-parlamento-por-sugestao-do-psd
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/473183/ps-aprova-sem-votos-contra-mocao-de-rejeicao-a-governo
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/473360/euribor-voltam-a-bater-no-fundo-a-3-6-9-e-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/473269/seguranca-social-ignorou-pedido-do-provedor-para-reintegrar-trabalhadores
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/473341/divida-publica-baixa-na-zona-euro-portugal-com-terceira-mais-alta
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/473244/cultura-de-competicao-aplicada-por-crato-aumentou-chumbos
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/473173/obama-vetou-orcamento-da-defesa-que-exige-relatorio-sobre-as-lajes
http://observador.pt/2015/10/23/cavaco-uniu-o-ps-contra-a-direita-unira-toda-a-esquerda/
http://observador.pt/2015/10/23/catarina-martins-acordo-ps-solido-respeita-linhas-vermelhas-do-be/
http://observador.pt/2015/10/22/conheca-os-230-deputados-um-um/
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 

 

Marinha - NOVO NAUFRÁGIO NO MAR SALVOS 14 PESCADORES EM SESIMBRA 

Marinha - NOVO NAUFRÁGIO NO MAR SALVOS 14 PESCADORES EM SESIMBRA –  

ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

 

 

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/Novo-naufragio-no-mar-salvos-14-pescadores-em-Sesimbra.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Novo-naufragio-no-mar-salvos-14-pescadores-em-Sesimbra-atualizacao-da-informacao.aspx
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/1023/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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