
Noticias    

Diário de Noticias 

- Parlamento russo autoriza intervenção militar na Síria 

- Receita do IMI subiu 13,7% e bate recorde. Proprietários já pagaram mais 135 milhões 

- 107 doentes com hepatite C curados através de tratamento inovador 

- Ministério da Saúde promete médicos de família para 450 mil pessoas nas próximas 
semanas 

- Adriano Moreira - A islamofobia 

- Emigração em 2013 e 2014 estabilizou nos 110 mil por ano 

 

Correio da Manhã 

- Volkswagen: batota atinge 94 mil carros em Portugal 

- Baptista-Bastos - Ainda cá estamos! 

- Armando Esteves Pereira - O que dizem os números 
 

Jornal de Noticias 

- Ainda há 12 mil portugueses sem água em casa 

- Pedro Ivo Carvalho - Refletir sobre a reflexão 

 

Público  

- O e-mail que criou um buraco no défice e aumentou os gastos do Estado no BPN 

- No day after há cenários para todos os resultados 

- Um questionário para evitar surpresas que ficou sem resposta... 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4807082&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4807141&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4806999&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4807238
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4806510&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4806971&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/batota_da_volkswagen_atinge_94_mil_carros.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/ainda_ca_estamos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/o_que_dizem_os_numeros.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4806961&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4806533
http://www.publico.pt/economia/noticia/o-email-que-criou-um-buraco-no-defice-e-aumentou-os-gastos-do-estado-no-bpn-1709475?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/no-day-after-ha-cenarios-para-todos-os-resultados-1709487?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/um-questionario-para-evitar-surpresas-1709448?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Menos 34 mil pessoas com emprego. É a primeira descida deste ano 

- Portas: "Porque é que esta coligação está à frente? Porque está ao centro" 

- Alegre traz a lume “poderosíssimos interesses” e Costa vê “levantamento” 

- Jerónimo de Sousa. “Até no plano ético este governo falhou” 

- BE. Bom bom era que o PS “dissesse qualquer coisa de esquerda”, diz Catarina Martins 

 

Expresso 

- Puf!... O Paulinho das Feiras sumiu com o PàF 

- Costa em Lisboa: “Eu gosto da minha maneira de fazer campanha” 

- “Isto está mesmo a correr bem” 

- “Maria Luís Albuquerque é tão confiável nas contas como as emissões de gases da 
Volkswagen” 

- Alexandre Abreu - O fim do pesadelo 

- Paula Santos - A alternativa que faz falta 

- Comprou um carro apanhado pelo escândalo Volkswagen? Guia de perguntas e respostas 
(incluindo sobre devolução do dinheiro) 

- Como Bruxelas vai criar a União dos Mercados de Capitais 

- Inflação na zona euro de novo em terreno negativo 
 

Diário Económico 

- Relatório de Bruxelas admite custos para os contribuintes no Novo Banco 

- Desemprego sobe em quatro países da UE, Portugal foi um deles 
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http://www.ionline.pt/artigo/414153/menos-34-mil-pessoas-com-emprego-e-a-primeira-descida-deste-ano?seccao=Dinheiro_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/414103/portas-porque-e-que-esta-coligacao-esta-a-frente-porque-esta-ao-centro-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/414105/alegre-traz-a-lume-poderosissimos-interesses-e-costa-v-levantamento-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/413987/jeronimo-de-sousa-ate-no-plano-etico-este-governo-falhou-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/414104/be-bom-bom-era-que-o-ps-dissesse-qualquer-coisa-de-esquerda-diz-catarina-martins?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-30-Puf.-O-Paulinho-das-Feiras-sumiu-com-o-PaF-
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-29-Costa-em-Lisboa-Eu-gosto-da-minha-maneira-de-fazer-campanha-
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-29-Isto-esta-mesmo-a-correr-bem
http://expresso.sapo.pt/legislativas2015/2015-09-29-Maria-Luis-Albuquerque-e-tao-confiavel-nas-contas-como-as-emissoes-de-gases-da-Volkswagen
http://expresso.sapo.pt/blogues/bloguet_economia/blogue_econ_alexandre_abreu/2015-09-30-O-fim-do-pesadelo
http://expresso.sapo.pt/blogues/blogue_trocando_em_miudos/2015-09-30-A-alternativa-que-faz-falta
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-09-29-Comprou-um-carro-apanhado-pelo-escandalo-Volkswagen--Guia-de-perguntas-e-respostas--incluindo-sobre-devolucao-do-dinheiro-
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-30-Como-Bruxelas-vai-criar-a-Uniao-dos-Mercados-de-Capitais-
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-30-Inflacao-na-zona-euro-de-novo-em-terreno-negativo
http://economico.sapo.pt/noticias/relatorio-de-bruxelas-admite-custos-para-os-contribuintes-no-novo-banco_230283.html
http://economico.sapo.pt/noticias/desemprego-sobe-em-quatro-paises-da-ue-portugal-foi-um-deles_230344.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico (cont.) 

- Rússia promete dar todo o armamento necessário à Síria 

- Australianos compram parques eólicos em Portugal 

- Portugal cai no 'ranking' mundial de competitividade 

- Saiba onde votar nas eleições de domingo 

- Paulo Macedo anuncia aumento salarial para 11 mil enfermeiros 

 

Noticias ao Minuto 

- Vítor Alves foi "a voz do diálogo" na revolução do 25 de Abril 

- Bloomberg prevê maior abstenção de todos os tempos em Portugal 

- No domingo terá 16 opções de voto. Sabe quais são? 

- A antiga Feira Popular pode dar lugar a um Ikea 

- Jerónimo "tranquiliza" PS e jura guerra à "política de direita" 

- Costa recusa seguir "caminho fácil", sem contas nem programa 

 

Observador 

- Investigadora portuguesa ganha prémio da Sociedade Britânica de Biologia 

- Sondagens do dia: PS a descer, Bloco a subir 

 

RTP 

- Combustível não rende? Estudo alerta que carros consomem mais 36% do que o anunciado 

- Esquerda e indecisos são quem mais sobe na sondagem diária da RTP 
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http://economico.sapo.pt/noticias/russia-promete-dar-todo-o-armamento-necessario-a-siria_230332.html
http://economico.sapo.pt/noticias/australianos-compram-parques-eolicos-em-portugal_230335.html
http://economico.sapo.pt/noticias/portugal-cai-no-ranking-mundial-de-competitividade_230330.html
http://economico.sapo.pt/noticias/saiba-onde-votar-nas-eleicoes-de-domingo_230326.html
http://economico.sapo.pt/noticias/paulo-macedo-anuncia-aumento-salarial-para-11-mil-enfermeiros_230281.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/460051/vitor-alves-foi-a-voz-do-dialogo-na-revolucao-do-25-de-abril
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/460096/bloomberg-preve-maior-abstencao-de-todos-os-tempos-em-portugal
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/459632/no-domingo-tera-16-opcoes-de-voto-sabe-quais-sao
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/459948/a-antiga-feira-popular-pode-dar-lugar-a-um-ikea
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/459852/jeronimo-tranquiliza-ps-e-jura-guerra-a-politica-de-direita
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/459835/costa-recusa-seguir-caminho-facil-sem-contas-nem-programa
http://observador.pt/2015/09/30/investigadora-portuguesa-ganha-premio-da-sociedade-britanica-biologia/
http://observador.pt/2015/09/29/sondagens-do-dia-partidos-esquerda-do-ps-sobem-indecisos-tambem/
http://www.rtp.pt/noticias/economia/combustivel-nao-rendet-estudo-alerta-que-carros-consomem-mais-36-do-que-o-anunciado_n862115
http://www.rtp.pt/noticias/eleicoes-legislativas-2015/esquerda-e-indecisos-sao-quem-mais-sobe-na-sondagem-diaria-da-rtp_n862125
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 - EXERCICIO SWIFT RESPONSE 15 

Exército - 70 ANOS DA PASSAGEM DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA POR  

PORTUGAL 

Exército - EXERCÍCIO CELULEX 15 

Força Aérea - Centro de Treino de Sobrevivência faz 39 anos 

 

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/EXERCICIOSWIFTRESPONSE15.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/70ANOSDAPASSAGEMDAFOR%C3%87AEXPEDICION%C3%81RIABRASILEIRAPORPORTUGAL.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EXERC%C3%8DCIOCELULEX15%20-%20Final.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-937-centro-de-treino-de-sobrevivencia-faz-39-anos
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/0930/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



