
Noticias    

Diário de Noticias 

- INE. Economia portuguesa volta a ter défice externo 

- José Sócrates foi "vítima de truques" do investigador 

- O efeito das sondagens. Coligação já fala em maioria. Socialistas apreensivos 

- Fernanda Câncio - Parabéns à PAF 

- Só comes e bebes enchem a campanha de Passos e Portas 

 -PCP e Os Verdes querem acabar com o "rumo do vira o disco e toca o mesmo" 

- Viriato Soromenho Marques - A direita leu Sun Tzu 

 

Correio da Manhã 

- Papa exige fim da pena de morte 

- Costa alivia discurso de olho no Governo 

 

Jornal de Noticias 

- Defesa vai pedir libertação imediata de Sócrates 

- Rosário Gamboa - Quanto nos custa a emigração de jovens qualificados? 

 

Público  

- Juízes arrasam Carlos Alexandre e Rosário Teixeira no processo de Sócrates 

- Secretas passam informação a empresas privadas, admite antigo dirigente 

- Inquérito diário: PS cinco pontos atrás da coligação 
 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4795183&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4797495&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4797711&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4797678&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4797727&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4797693&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4797456&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/papa_pede_abolicao_da_pena_de_morte.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/costa_alivia_discurso_de_olho_no_governo.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4797496
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4797437
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/juizes-arrasam-carlos-alexandre-e-rosario-teixeira-no-processo-de-socrates-1708982
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/secretas-passam-informacao-a-empresas-privadas-admite-antigo-dirigente-1708971
http://www.publico.pt/politica/noticia/so-bloco-de-esquerda-sobe-e-ps-a-cinco-pontos-da-coligacao-1708931
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.)  

- Passos garante défice abaixo dos 3% mas Costa quer saber “medidas extraordinárias” 

- A longa espera de Vitória pela senha A15 da Clínica de Santo António 

 

Ionline  

- CDU. Assimetrias regionais no discurso ao jantar 

- Cai a denúncia do BE em Setúbal: "Estado vai pagar 55 milhões por ano" pela subconcessão 
do Metro de Lisboa 

- BES. Juncker pede a Nuno Silva Vieira que avalie queixa dos lesados 

- Novo Banco. Reestruturação ameaça muitos postos de trabalho 

- Catalunha. Guerra de bandeiras em Barcelona aquece campanha para as eleições 

 

Expresso 

- Sondagem. PS e coligação separados por 0,5 pontos 

- A filosofia de Passos, o consenso de Costa e o “empurrão” de Bruxelas 

- BE e o milagre da multiplicação do défice: obra do Espírito Santo, com intervenção do Pai 
(Cavaco) e do Filho (Passos) 

- “Ninguém chega virgem à liderança dos grandes partidos” 

- CDU recusa entrar no “caldeirão” 

- Ferreira Leite sobre o Novo Banco. “Em 2015 é que se pode refletir no défice” 

- Cinco frases, cinco temas: o discurso histórico de Francisco no Congresso norte-americano 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-garante-defice-abaixo-dos-3-mas-costa-quer-saber-medidas-extraordinarias-1708974?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-longa-espera-de-vitoria-pela-senha-a15-1708923?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/413401/cdu-assimetrias-regionais-no-discurso-ao-jantar-?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/413378/cai-a-den-ncia-do-be-em-set-bal-estado-vai-pagar-55-milhoes-por-ano-pela-subconcessao-do-metro-de-lisboa?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/413422/bes-juncker-pede-a-nuno-silva-vieira-que-avalie-queixa-dos-lesados?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/413359/novo-banco-reestruturacao-ameaca-muitos-postos-de-trabalho?seccao=Dinheiro_i
http://www.ionline.pt/artigo/413369/catalunha-guerra-de-bandeiras-em-barcelona-aquece-campanha-para-as-eleicoes?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-09-25-Sondagem.-PS-e-coligacao-separados-por-05-pontos
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-25-A-filosofia-de-Passos-o-consenso-de-Costa-e-o-empurrao-de-Bruxelas
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-25-BE-e-o-milagre-da-multiplicacao-do-defice-obra-do-Espirito-Santo-com-intervencao-do-Pai--Cavaco--e-do-Filho--Passos--
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-25-Ninguem-chega-virgem-a-lideranca-dos-grandes-partidos
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-24-CDU-recusa-entrar-no-caldeirao-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-09-25-Ferreira-Leite-sobre-o-Novo-Banco.-Em-2015-e-que-se-pode-refletir-no-defice
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-09-24-Cinco-frases-cinco-temas-o-discurso-historico-de-Francisco-no-Congresso-norte-americano-
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Combustíveis sobem na próxima semana 

- Catalunha tensa com vantagem dos separatistas nas sondagens 

- Sobretaxa: Governo prevê devolução superior a 25% 

- Portas diz que Costa começou a usar as armas do desespero 

- Costa acusa Governo de "desprezo" pelos cidadãos e "insensibilidade social" 

- Jerónimo de Sousa promete dar atenção a Costa quando PS acertar nome e política 

- Números dão sinal de alarme mas Bruxelas está tranquila 

 

Noticias ao Minuto 

- Lajes: Cerca de 100 trabalhadores portugueses deixam hoje a base militar 

 

Observador 

- Socialistas apreensivos. Onde está a onda? 

- Reestruturação do Novo Banco pode colocar em causa postos de trabalho 

- Polícia Marítima controla fronteiras gregas 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/combustiveis-sobem-na-proxima-semana_229937.html
http://economico.sapo.pt/noticias/combustiveis-sobem-na-proxima-semana_229937.html
http://economico.sapo.pt/noticias/catalunha-tensa-com-vantagem-dos-separatistas-nas-sondagens_229843.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sobretaxa-governo-preve-devolucao-superior-a-25_229938.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portas-diz-que-costa-comecou-a-usar-as-armas-do-desespero_229893.html
http://economico.sapo.pt/noticias/costa-acusa-governo-de-desprezo-pelos-cidadaos-e-insensibilidade-social_229892.html
http://economico.sapo.pt/noticias/jeronimo-de-sousa-promete-dar-atencao-a-costa-quando-ps-acertar-nome-e-politica_229889.html
http://economico.sapo.pt/noticias/numeros-dao-sinal-de-alarme-mas-bruxelas-esta-tranquila_229860.html/-1
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/457145/lajes-cerca-de-100-trabalhadores-portugueses-deixam-hoje-a-base-militar
http://observador.pt/2015/09/25/sem-maioria-e-com-vitoria-presa-por-fio-costa-quer-todos-a-remar-para-mandar-governo-para-a-rua/
http://observador.pt/2015/09/24/reestruturacao-do-novo-banco-pode-colocar-causa-postos-trabalho/
http://observador.pt/2015/09/24/policia-maritima-controla-fronteiras-gregas/
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 - MARINHA APOIA OPERAÇÃO DA POLÍCIA MARÍTIMA NA GRÉCIA 

Exército - 205º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DO BUÇACO 

 

 

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/Marinha-apoia-operacao-da-Policia-Maritima-na-Grecia.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/205%C2%BAANIVERS%C3%81RIODABATALHADOBU%C3%87ACO.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/0925/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



