
Noticias    

Diário de Noticias 

- Catalunha. Votação recorde dá maioria absoluta no parlamento a independentistas 

- Estudantes sírios: "As pessoas estão a fugir porque têm medo de morrer" 

- Cinco dias para convencer quem falta convencer 

- Governo paga mais juros ao FMI por causa do Novo Banco 

- WOLFGANG MUNCHAU - Cinco crises simultâneas empurram a Europa para o reino do caos 

- VIRIATO SOROMENHO MARQUES - O abraço da justiça 

- PEDRO MARQUES LOPES - O estado da arte 

 

Jornal de Noticias 

- José Mendes - Voto útil 

- Sondagem indica que britânicos são cada vez mais a favor da saída da UE 

 

Público  

- CDU e BE na expectativa de aumentar em deputados 

- Passos e Portas tentam seduzir eleitores tradicionais do PSD e do CDS 

- Costa atropelado, amassado e levantado do chão 

- Inquérito diário: Indecisos aumentam a uma semana das eleições 

- Facturação dos hospitais privados mais do que duplicou numa década 

- “Há um enorme desconhecimento sobre a população desempregada” 

- José Pacheco Pereira - É mau, mas quem é que quer saber? 
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Ionline  

- Isto é tudo muito bonito mas as sondagens não votam, avisa Passos Coelho 

- Começou a pesca na esquerda à esquerda do PS 

- Do maior almoço de sempre do Bloco veio a garantia: "PS é a desilusão destas eleições" 

- São Luiz. Músicos juntam-se em concerto para ajudar os refugiados 

 

Expresso 

- Costa e Assis unidos no apelo ao voto útil 

- CDU recusa “fazer um jeitinho” ao PS 

- BE reúne as tropas, dá alfinetada ao PCP, demarca-se do PS e mantém guerra total a PSD e 
CDS 

-  “O que nós queremos não é o absoluto, é estabilidade” 

 

Diário Económico 

- Bruxelas diz que ainda há espaço para aumentar impostos em Portugal 

- Audi admite ter 2,1 milhões de carros com emissões manipuladas 

- Famílias estão prestes a ultrapassar FMI como credor do Estado 

- Novo Banco leva IGCP a emitir mais 1,3 mil milhões de dívida este ano 

- Venda da TAP nas mãos do próximo Governo 
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Noticias ao Minuto 

- Um em cada três portugueses recebe menos de 600 euros 

 

Observador 

- FMI vai rever em baixa previsão sobre a economia mundial para 2015 e 2016 

- COMISSÃO EUROPEIA - Portugal deve agir para garantir sustentabilidade das contas -
públicas 

- Fisco. E ninguém para aquela máquina cobradora de milhões? 

- Não vota nos grandes? Guia para escolher entre os pequenos partidos 

- Como derrubar um Governo minoritário 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Nada a assinalar 
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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  

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO BOMAR VENUS 

Força Aérea - Dia dos Órgãos de Saúde da Força Aérea 

Força Aérea - Curso de Formação Avançada em Helicópteros 

Força Aérea - Corrida da Base Aérea da Ota junta mais de 1300 atletas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - VOO DE ROTAÇÃO DOS MILITARES  

PORTUGUESES EM MISSÃO NO KOSOVO 

 

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/Evacuacao-medica-de-um-tripulante-do-navio-BOMAR-VENUS.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-934-dia-dos-orgaos-de-saude-da-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/noticia-935-curso-de-formacao-avancada-em-helicopteros
http://www.emfa.pt/www/noticia-936-corrida-da-base-aerea-da-ota-junta-mais-de-1300-atletas
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2015-09
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/0928/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



