
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco pede a Passos que se entenda com Costa para governar 

- Coligação não exclui PS do Governo. Mas acordo não o prevê 

- Não basta a Cavaco falar com o líder do seu partido, acusa Costa. Que recusa bloco central 

- Adriano Moreira - A governança mundial 

- Motores fraudulentos montados em carros da Autoeuropa 

- Bastonário dos médicos lamenta arquivamento de oito casos de mortes nas urgências 

 

Jornal de Noticias 

- Nobel da Química distingue três investigadores da reparação de ADN 

- Pedro Ivo Carvalho - Razão tinha Churchill 

 

Público  

- FMI continua a não acreditar na aceleração da economia portuguesa 

- Rui Tavares - Compromisso anti-histórico 

- Santana Castilho - Sem memória, o povo falou 

- Maria Eugénia Retorta - Resultados ainda a quente 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4820318&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4820302&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4820489&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4820276&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4820647&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4820762&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4820855
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4820337
http://www.publico.pt/economia/noticia/fmi-continua-a-nao-acreditar-na-aceleracao-da-economia-portuguesa-1710256?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/compromisso-antihistorico-1710348?frm=opi
http://www.publico.pt/politica/noticia/sem-memoria-o-povo-falou-1710251?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/resultados-ainda-a-quente-1710249?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Há muitos modos de formar Governo... e nem sempre com o vencedor das eleições 

- Costa tem mandato para negociar... com todos. E não apoia nenhum candidato presidencial 

- BE. Cavaco deveria respeitar a Constituição 

- PCP. Cavaco “está a passar por cima dos partidos” 

 -Pedro Santos Guerreiro - Fim do intervalo de vinte minutos para sonhar 

- Voto eletrónico, o inimigo n.º 1 da abstenção 

- TPP, o acordo entre 12 países que vai mudar as regras globais 
 

Diário Económico 

- Maria de Belém apresenta candidatura no dia 13, Marcelo na semana seguinte 

- Governo pode aprovar maioria das leis sem o Parlamento 

- Sampaio da Nóvoa pressionado a desistir 

- Migrantes: arrancou a operação militar da UE contra o tráfico humano 

 

Noticias ao Minuto 

- António Costa reúne-se hoje com o PCP e na quinta-feira com o Bloco 

- Despedimento coletivo na Somague é "um de centenas" na construção 

- Sampaio da Nóvoa desmente desistência da corrida a Belém 

- Para tapar 'buraco' serão precisos mais 700 milhões de austeridade 
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http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-06-Ha-muitos-modos-de-formar-Governo.-e-nem-sempre-com-o-vencedor-das-eleicoes
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-07-Costa-tem-mandato-para-negociar.-com-todos.-E-nao-apoia-nenhum-candidato-presidencial
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-06-BE.-Cavaco-deveria-respeitar-a-Constituicao
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-06-PCP.-Cavaco-esta-a-passar-por-cima-dos-partidos
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-07-Fim-do-intervalo-de-vinte-minutos-para-sonhar
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2015-10-07-Voto-eletronico-o-inimigo-n.-1-da-abstencao
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-10-06-TPP-o-acordo-entre-12-paises-que-vai-mudar-as-regras-globais
http://economico.sapo.pt/noticias/maria-de-belem-apresenta-candidatura-no-dia-13-marcelo-na-semana-seguinte_231033.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-pode-aprovar-maioria-das-leis-sem-o-parlamento_230978.html
http://economico.sapo.pt/noticias/sampaio-da-novoa-pressionado-a-desistir_230999.html
http://economico.sapo.pt/noticias/migrantes-arrancou-a-operacao-militar-da-ue-contra-o-trafico-humano_231026.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/464377/antonio-costa-reune-se-hoje-com-o-pcp-e-na-quinta-feira-com-o-bloco
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/464362/despedimento-coletivo-na-somague-e-um-de-centenas-na-construcao
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/464312/sampaio-da-novoa-desmente-desistencia-da-corrida-a-belem
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/464252/para-tapar-buraco-serao-precisos-mais-700-milhoes-de-austeridade
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

Observador 

- Costistas preocupados com a ‘pasokização’ do PS 

- O discurso de Cavaco na íntegra e descodificado 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2015/10/07/costistas-preocupados-com-a-pasokizacao-do-ps/
http://observador.pt/2015/10/06/o-discurso-de-cavaco-na-integra-e-descodificado/
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 - A MARINHA E A GRANDE GUERRA: POLÍTICA E PODER NAVAL 

Marinha - NAUFRÁGIO DA EMBARCAÇÃO DE PESCA OLÍVIA RIBAU NA FIGUEIRA DA FOZ 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - 11º CURSO DE INSPETORES NO ÂMBITO DOS  

TRATADOS E ACORDOS DE CONTROLO INTERNACIONAL DE ARMAMENTO DA UNAVE 

 

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/A-Marinha-e-a-Grande-Guerra-Politica-e-Poder-Naval.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Naufragio-da-embarcacao-de-pesca-OLIVIA-RIBAU-na-Figueira-da-Foz.aspx
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/879
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/1007/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



