
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo deu indicações para esconder prejuízos do BPN 

- Descida do IRS só com mais impostos sobre consumo 

- Campanha. Que é feito dos empresários faladores e interventivos de outrora? 

- Indecisos: "Estou descontente com o presente mas receio o futuro" 

- Pedro Tadeu - Porque não deveria haver maioria absoluta 
 

Correio da Manhã 

- Governo 'martela' contas do BPN 

- Partidos chamam barões à campanha 

- Armando Esteves Pereira - O custo do Novo Banco 

 

Jornal de Noticias 

- Descoberta de água em Marte representa mais hipóteses de encontrar vida 

- Estátua de Pires Veloso no Porto vandalizada 

- Paula Ferreira - A fraude do planeta limpo 

- Miguel Guedes - A "sondagencracia" e o voto 

 

Público  

- Quando se aproximam as eleições a campanha é mais agressiva 

- Inquérito diário: Coligação com vantagem de 5,9 pontos sobre o PS 

- Passos e Portas trocam a palavra “maioria” pela “estabilidade” 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4804841
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4804571&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4804603&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4804602&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4804520&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/governo_mandou_alterar_contas_da_parvalorem_para_reduzir_prejuizos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/partidos_chamam_baroes_a_campanha.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/o_custo_do_novo_banco.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4803805
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=4804376
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4804560
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4804248
http://www.publico.pt/politica/noticia/quando-se-aproximam-as-eleicoes-a-campanha-e-mais-agressiva-1709375
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligacao-com-vantagem-de-59-pontos-sobre-o-ps-1709386
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-e-portas-trocam-a-palavra-maioria-pela-estabilidade-1709417
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.)  

- BE “vale mais do que CDS” e tem de derrotar o homo troikensis 

- Mais do que um ministério, Costa defende “um governo de cultura” 

- Taxa de desemprego sobe para 12,4% em Agosto 

- Governo alterou contas da Parvalorem para melhorar défice de 2012 

- Bruxelas recomenda mais impostos sobre consumo e imóveis 

- Rajoy perdeu, Mas não ganhou e o Cidadãos afirma-se como alternativa 

 

Expresso 

- Catarina pergunta a PSD e CDS que novos impostos “andaram a negociar com Bruxelas” 

- Para “inverter a marcha para o abismo”, Soares apela ao voto no PS 

- Jerónimo endurece o discurso : “O PS não tem moral nenhuma para pedir votos aos 
portugueses” 

- Coligação já não bate em Costa 

 

Diário Económico 

- Taxa de desemprego sobe pela primeira vez este ano para 12,4% 

- Ulrich: Seja a coligação ou o PS a ganhar as eleições, para os empresários “não fará 
diferença” 

- António Costa: "Não nos conformamos com esta visão de que temos de ser pobrezinhos" 

- “A reestruturação vem nos livros de economia” 

- Bruxelas encerra investigação aos créditos fiscais da banca 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/be-vale-mais-do-que-cds-e-tem-de-derrotar-o-homo-troikensis-1709423
http://www.publico.pt/politica/noticia/mais-do-que-um-ministerio-costa-defende-um-governo-de-cultura-1709337
http://www.publico.pt/economia/noticia/taxa-de-desemprego-sobe-para-124-em-agosto-1709435
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-alterou-contas-da-parvalorem-para-melhorar-defice-de-2012-1709431
http://www.publico.pt/economia/noticia/bruxelas-recomenda-mais-impostos-sobre-consumo-e-imoveis-1709363
http://www.publico.pt/mundo/noticia/rajoy-perdeu-mas-nao-ganhou-e-o-cidadaos-afirmase-como-alternativa-1709392
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-29-Catarina-pergunta-a-PSD-e-CDS-que-novos-impostos-andaram-a-negociar-com-Bruxelas
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-29-Para-inverter-a-marcha-para-o-abismo-Soares-apela-ao-voto-no-PS
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/cdu/2015-09-29-Jeronimo-endurece-o-discurso--O-PS-nao-tem-moral-nenhuma-para-pedir-votos-aos-portugueses
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/paf/2015-09-29-Coligacao-ja-nao-bate-em-Costa
http://economico.sapo.pt/noticias/taxa-de-desemprego-sobe-pela-primeira-vez-este-ano-para-124_230229.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ulrich-seja-a-coligacao-ou-o-ps-a-ganhar-as-eleicoes-para-os-empresarios-nao-fara-diferenca_230216.html
http://economico.sapo.pt/noticias/antonio-costa-nao-nos-conformamos-com-esta-visao-de-que-temos-de-ser-pobrezinhos_230217.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-reestruturacao-vem-nos-livros-de-economia_230162.html
http://economico.sapo.pt/noticias/bruxelas-encerra-investigacao-aos-creditos-fiscais-da-banca_230150.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 

- Socialistas podem formar governo mesmo que percam eleições 

 

Observador 

- Sondagens do dia: coligação PàF desce nas intenções de voto 

- Comer, dormir, fazer sexo: a melhor hora, segundo a idade 

- Mas afinal, o que é que os países vão fazer pelas mulheres? 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Boletim do IASFA - Edição nº 41 - Setembro de 2015 
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http://www.noticiasaominuto.pt/politica/459219/socialistas-podem-formar-governo-mesmo-que-percam-eleicoes
http://observador.pt/2015/09/28/sondagens-do-dia-partidos-esquerda-do-ps-crescem/
http://observador.pt/2015/09/28/comer-dormir-ter-sexo-a-melhor-hora-segundo-a-idade/
http://observador.pt/videos/adn/afinal-os-paises-vao-pelas-mulheres/
http://www.aofa.pt/rimp/InfoIASFA_41.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 - CHEFE DO ESTADO-MAIOR- 

GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS PRESIDE AO DISTINGUISHED VISITORS DAY  

DO EXERCÍCIO SEABORDER 2015 
 

 

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 

29-09-2015 

 

http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2015-10
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/0929/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



