
Noticias    

Diário de Noticias 

- Famílias poupam pouco e gastam quase tudo em consumo 

- É preciso défice de 0,7% no 2 .º semestre para chegar a 2,7% 

- Coligação lança escada para um pacto na Justiça dez anos depois 

- Cada vez mais dramatismo nos apelos ao voto do PS 

- Jerónimo com "pilhas carregadas" em Lisboa 

- Bloquistas voltam a agitar a bandeira dos transportes públicos 

- Bernardo Pires de Lima - Pecados originais 

 

Correio da Manhã 

- Défice sobe ao ritmo de um milhão por hora 

- Crise força saída de 485 mil portugueses 

- Armando Esteves Pereira - O monstro indomável 

- Eduardo Dâmaso - Dinheiro a render 

- João Botelho - Os pés pelas mãos 

 

Jornal de Noticias 

- Défice de 2014 próximo do de 2011 e o de 2015 acima da meta 

- Rafael Barbosa - Ninharias estatísticas 

- Eduardo Paz Ferreira - Bolas novas 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4795538&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4795579&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4795299&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4795283&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4795298&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4795295&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4795270&seccao=Bernardo%20Pires%20de%20Lima
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/20150924_0458_defice_aumenta_um_milhaohora.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/portugal_lidera_emigracao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/o_monstro_indomavel.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/dinheiro_a_render.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joao_botelho/detalhe/20150923_2350_os_pes_pelas_maos.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4794723&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4795330
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4795335
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público  

- Ao terceiro dia, a coligação estanca, o PS desce e CDU e Bloco sobem 

- Há jovens no estrangeiro que querem votar, mas o sistema não os deixa 

- Meta do défice só é atingida se 2.º semestre for o melhor desde 1999 

- Costa enxerta “roubalheira” do BPN e submarinos na campanha 

- Jerónimo admite que PS tem propostas de melhoria, mas são “obras de fachada” 

- Bloco traz poesia e mais desconfiança sobre PS para a campanha 

- Luciano Alvarez - Oito passos para o PaF fintar o aumento do “coiso” no “reporte” 

- Poupança das famílias cai para mínimos históricos 

- Bancos iniciaram 365 mil novos processos por incumprimento de crédito 

 

Ionline  

- Passos prometeu entregar as flores a Portas. "O que importa é o futuro" 

- Portas dá Estaleiros de Viana como exemplo de “gestão privada mais eficiente” 

- O algodão de Catarina não engana: Mariana é a melhor escolha para ministra das Finanças 

- O Euro, o PS e o Pai Natal 

- Novo Banco faz disparar défice para 7,2% 
 

Expresso 

- UE quer dar mil milhões para assistência aos refugiados. Portugal disposto a ir além dos 100 
mil euros 

- Costa acusa Passos e Portas de ser uma “dupla de ilusionistas” 

- Passos saiu, Portas pegou no leme e rumou ao mar 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-estanca-e-ps-desce-1708801
http://www.publico.pt/politica/noticia/votos-mantidos-a-distancia-1708527?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/meta-do-defice-so-e-atingida-se-2-semestre-for-o-melhor-desde-1999-1708830?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/costa-enxerta-roubalheira-do-bpn-e-submarinos-na-campanha-1708841
http://www.publico.pt/politica/noticia/jeronimo-admite-que-ps-tem-propostas-de-melhoria-mas-sao-obras-de-fachada-1708844
http://www.publico.pt/politica/noticia/bloco-traz-poesia-e-mais-desconfianca-sobre-ps-para-a-campanha-1708843
http://www.publico.pt/politica/noticia/oito-passos-para-paf-fintar-o-aumento-do-coiso-no-reporte-1708826?frm=opi
http://www.publico.pt/economia/noticia/aumento-do-consumo-diminuiu-capacidade-de-financiamento-das-familias-1708744
http://www.publico.pt/economia/noticia/bancos-iniciaram-365-mil-novos-processos-por-incumprimento-de-credito-1708751
http://www.ionline.pt/artigo/413093/passos-prometeu-entregar-as-flores-a-portas-o-que-importa-e-o-futuro?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/413196/portas-da-estaleiros-de-viana-como-exemplo-de-gestao-privada-mais-eficiente-?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/413205/o-algodao-de-catarina-nao-engana-mariana-e-a-melhor-escolha-para-ministra-das-financas?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/413059/o-euro-o-ps-e-o-pai-natal?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/413043/novo-banco-faz-disparar-defice-para-7-2-?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-09-23-UE-quer-dar-mil-milhoes-para-assistencia-aos-refugiados.-Portugal-disposto-a-ir-alem-dos-100-mil-euros
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-23-Costa-acusa-Passos-e-Portas-de-ser-uma-dupla-de-ilusionistas
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-23-Passos-saiu-Portas-pegou-no-leme-e-rumou-ao-mar
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso (cont.) 

- Jerónimo animado: “Seria preciso recuar décadas para encontrar um comício assim” 

- BE quer saber que “novas medidas de austeridades” escondem PSD, CDS e PS 
 

Diário Económico 

- PS já está a preparar Orçamento do Estado para 2016 com os parceiros 

- Meta do défice em risco e a culpa (ainda) não é do Novo Banco 

- Empréstimo ao Fundo de Resolução rende zero ao contribuinte 
 

Noticias ao Minuto 

- Euribor em novos mínimos a 3, 6 e 9 meses e mais caras a 12 meses 

- 'Cubículo' em Lisboa e 'casarão' no Norte custam o mesmo 

- União "está longe da solução" para crise dos refugiados, diz Merkel 

- Heloísa, sem "musgo" na cadeira, teme "apanhar Paulo Portite" 

- Adriano Moreira : "Europa entrou neste século sem bússola" 
 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Coronel Farmacêutico Damas Móra (Ex-Director do Laboratório Militar de Produtos 
Químicos e Farmacêuticos) - "Incongruências" 
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http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-24-Jeronimo-animado-Seria-preciso-recuar-decadas-para-encontrar-um-comicio-assim
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-24-BE-quer-saber-que-novas-medidas-de-austeridades-escondem-PSD-CDS-e-PS
http://economico.sapo.pt/noticias/ps-ja-esta-a-preparar-orcamento-do-estado-para-2016-com-os-parceiros_229749.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/meta-do-defice-em-risco-e-a-culpa-ainda-nao-e-do-novo-banco_229751.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/emprestimo-ao-fundo-de-resolucao-rende-zero-ao-contribuinte_229752.html/-1
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/456562/euribor-em-novos-minimos-a-3-6-e-9-meses-e-mais-caras-a-12-meses
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/456531/cubiculo-em-lisboa-e-casarao-no-norte-custam-o-mesmo
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/456502/uniao-esta-longe-da-solucao-para-crise-dos-refugiados-diz-merkel
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/456312/heloisa-sem-musgo-na-cadeira-teme-apanhar-paulo-portite
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/456302/europa-entrou-neste-seculo-sem-bussola
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Damas_Mora_Incongruencias.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  

 

Exército - CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DA MONARQUIA PORTUGUEZA DE 1822 

Exército - ASSINATURA DE PROTOCOLO COM O SPORT CLUB DO PORTO 

Exército - MILITAR DO EXÉRCITO EM DESTAQUE NOS CAMPEONATOS DA EUROPA DE TIRO  

COM ARMAS HISTÓRICAS 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/CONSTITUI%C3%87%C3%83OPOL%C3%8DTICADAMONARQUIAPORTUGUEZADE1822.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ASSINATURADEPROTOCOLOCOMOSPORTCLUBDOPORTO.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/MILITARDOEX%C3%89RCITOEMDESTAQUENOSCAMPEONATOSDAEUROPADETIROCOMARMASHIST%C3%93RICAS.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/0924/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



