
Noticias    

Diário de Noticias 

- ONU pede distribuição de pelo menos 200 mil refugiados na UE por quotas obrigatórias 

- Passos Coelho evita entrevistas 

- Paulo Pereira de Almeida - Refugiados: artigo politicamente (in)correto 

- Fernanda Câncio - Os nossos sentimentos 

- Investigadores preveem perda de um terço da população no interior até 2040 

 

Correio da Manhã 

- Costa quer EDP e Banca a pagar mais impostos 

- Pensão para filhos pode ser por inteiro 
 

Jornal de Noticias 

- José Manuel Silva - Separar o público e o privado. Para que conste! 

 

Público  

- Alsa ganhou STCP e Transdev ficou com Metro do Porto 

- Direitos das mulheres, 20 anos depois: salários e chefias são “pontos críticos” 

- Portas dá puxão de orelhas aos reguladores por causa dos lesados do BES 

- Vasco Pulido Valente - O medo 

- Conflitos impedem 13 milhões de crianças de ir à escola este ano 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4761048&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4760804
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4760836&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4760833&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4761194&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/costa_quer_edp_e_banca_a_pagar_mais_impostos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/pensao_para_filhos_pode_ser_por_inteiro.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4760526
http://www.publico.pt/economia/noticia/-alsa-ganhou-stcp-e-transdev-ganhou-metro-do-porto-1706840
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/direitos-das-mulheres-20-anos-depois-salarios-e-chefias-sao-pontos-criticos-1706813?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/portas-da-puxao-de-orelhas-aos-reguladores-por-causa-dos-lesados-do-bes-1706825?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-medo-1706758?frm=opi
http://www.publico.pt/mundo/noticia/conflitos-impedem-13-milhoes-de-criancas-de-ir-a-escola-este-ano-1706769
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Portas: Proposta de plafonamento da Segurança Social é "moderadíssima" 

- BCE revê em baixa inflação e crescimento na zona euro 

 

Expresso 

- Sondagem: coligação volta a subir e PS a cair 

- É preciso aprender a envelhecer 

- Recusou o asilo: Abdullah regressa à Síria para enterrar a mulher e os filhos que lhe vimos 
morrer 

- Novo Banco. PwC alerta para “riscos impossíveis de quantificar” 

- Os “riscos negativos reemergiram”: BCE revê em baixa crescimento e inflação até 2017 

- As réplicas da “perda de chance”, o conceito que deu condenação inédita a um hospital 
 

Diário Económico 

- Alsa ganha concessão dos STCP e Transdev fica com o Metro do Porto 

- Preços dos combustíveis com subida acentuada na próxima semana 

 

Noticias ao Minuto 

- PS quer impor "modelo que não alimenta ideia errada da direita" 

- Os portugueses estão a consumir cada vez mais antidepressivos 

- "Seria um erro não preparar o país para o fim da união monetária" 

- Novo dono da TAP está em falência técnica 

- "Não queremos a Europa, queremos o fim da guerra". Tem 13 anos 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

04-09-2015 

0-10-2014 

 

 

http://www.ionline.pt/artigo/410121/portas-proposta-de-plafonamento-da-seguranca-social-e-moderadissima?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/410038/bce-rev-em-baixa-inflacao-e-crescimento-na-zona-euro?seccao=Dinheiro_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-09-04-Sondagem-coligacao-volta-a-subir-e-PS-a-cair
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-09-04-E-preciso-aprender-a-envelhecer
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-09-03-Recusou-o-asilo-Abdullah-regressa-a-Siria-para-enterrar-a-mulher-e-os-filhos-que-lhe-vimos-morrer
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-04-Novo-Banco.-PwC-alerta-para-riscos-impossiveis-de-quantificar
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-09-03-Os-riscos-negativos-reemergiram-BCE-reve-em-baixa-crescimento-e-inflacao-ate-2017
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-09-03-As-replicas-da-perda-de-chance-o-conceito-que-deu-condenacao-inedita-a-um-hospital-
http://economico.sapo.pt/noticias/alsa-ganha-concessao-dos-stcp-e-transdev-fica-com-o-metro-do-porto_227948.html
http://economico.sapo.pt/noticias/precos-dos-combustiveis-com-subida-acentuada-na-proxima-semana_227947.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/445732/ps-quer-impor-modelo-que-nao-alimenta-ideia-errada-da-direita
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/445710/os-portugueses-estao-a-consumir-cada-vez-mais-antidepressivos
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/445571/seria-um-erro-nao-preparar-o-pais-para-o-fim-da-uniao-monetaria
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/445570/novo-dono-da-tap-esta-em-falencia-tecnica
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/445260/nao-queremos-a-europa-queremos-o-fim-da-guerra-tem-13-anos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- O envelhecimento vai matar o SNS? 

 

Sapo.pt 

- Missão Naval da UE deve atacar traficantes de seres humanos – Mogherini 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/especiais/o-envelhecimento-vai-matar-o-sns/
http://www.sapo.pt/noticias/missao-naval-da-ue-deve-atacar-traficantes-de_55e85cf218e41df62c5f7ab6
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 - EVACUAÇÃO MÉDICA DE PASSAGEIRO DO NAVIO DE CRUZEIRO ANTHEM OF THE  

SEAS 

Força Aérea - Força Aérea na Operação HERA, com a FRONTEX 

Força Aérea - Força Aérea resgata passageiro do Anthem of the Seas 

 

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 

04-09-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Evacuacao-medica-de-passageiro-do-navio-de-cruzeiro-Anthem-of-The-Seas.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-920-forca-aerea-na-operacao-hera-com-a-frontex
http://www.emfa.pt/www/noticia-921-forca-aerea-resgata-passageiro-do-anthem-of-the-seas
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/0904/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



