
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos reúne-se com Costa e Orçamento é prioridade absoluta 
 

Correio da Manhã 

- Costa joga esquerda contra Passos 

- UE tem plano para banir refugiados 

- José Manuel Silva - Fim do Centro? 

- João Botelho - Molho de bróculos 

 

Jornal de Noticias 

- Rafael Barbosa - Os votos não valem o mesmo? 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Requiem pelo bloco central 

 

Público  

- Os passos para um novo Governo: clarificar à esquerda, negociar ao centro 

- PCP disponibiliza-se para viabilizar governo PS e para fazer parte dele 

- As linhas vermelhas dos partidos para as negociações sobre o novo Governo 

- Hollande e Merkel apelam à união para evitar "o fim da Europa" 

- Pescadores culpam Marinha pelo atraso no resgate que “custou mortes” 

- João Miguel Tavares - Coliga-te, esquerda, coliga-te 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4822275&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/costa_joga_esquerda_contra_passos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/ue_tem_plano_para_banir_refugiados.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_manuel_silva/detalhe/fim_do_centro.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/joao_botelho/detalhe/molho_de_broculos.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4822269
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4822270
http://www.publico.pt/politica/noticia/clarificar-a-esquerda-negociar-ao-centro-e-a-direita-1710437?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-disponibilizase-para-viabilizar-governo-ps-e-para-fazer-parte-dele-1710468?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/linhas-vermelhas-da-coligacao-psdcds-1710430
http://www.publico.pt/mundo/noticia/hollande-e-merkel-apelam-a-uniao-para-evitar-o-fim-da-europa-1710401
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/pescadores-exigem-inquerito-e-culpam-marinha-pelo-atraso-no-resgate-que-custou-mortes-1710471?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/coligate-esquerda-coligate-1710455?frm=opi
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline  

- Costa em “trabalho sério” para solução que inclua PCP 

- FMI. Portugal tem 6.º maior défice e 3.ª maior dívida da zona euro em 2015 

- Austeridade ligada a 465 suicídios de idosos em Portugal em dois anos 

 

Expresso 

- Nicolau Santos - O PS vai ‘pasokar’ ou tentar governar? 

- PCP viabiliza Governo PS 

- Bloco adia reunião com PS para segunda-feira 

- Merkel “paternalista” com voto dos portugueses: “Maturidade e bom senso” 

- Alexandre Abreu - Um copo meio cheio 

- Crime de guerra? Da negação à contrição 

 

Diário Económico 

- Alemanha a caminho da recessão? 

 

Noticias ao Minuto 

- MRPP, PDR, Livre e Agir entre os prejudicados por 'votos ignorados' 

- 'Escândalo Volkswagen' pode ser pior do que a crise grega 

- Falta de acordo para Orçamento pode congelar austeridade 

- "Preocupa-me a maldade que ainda não foi feita aos reformados" 

- Imagem de Cavaco Silva utilizada em catálogo de imobiliária 
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http://www.ionline.pt/artigo/415704/costa-em-trabalho-serio-para-solucao-que-inclua-pcp?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/415611/fmi-portugal-tem-6-maior-defice-e-3-maior-divida-da-zona-euro-em-2015?seccao=Portugal_i
http://ionline.pt/artigo/415550/austeridade-ligada-a-465-suicidios-de-idosos-em-portugal-em-dois-anos-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/newsletters/expressomatinal/2015-10-08-O-PS-vai-pasokar-ou-tentar-governar-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-07-PCP-viabiliza-Governo-PS-
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-10-07-Bloco-adia-reuniao-com-PS-para-segunda-feira
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-10-07-Merkel-paternalista-com-voto-dos-portugueses-Maturidade-e-bom-senso
http://expresso.sapo.pt/blogues/bloguet_economia/blogue_econ_alexandre_abreu/2015-10-07-Um-copo-meio-cheio
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-10-07-Crime-de-guerra--Da-negacao-a-contricao
http://economico.sapo.pt/noticias/alemanha-a-caminho-da-recessao_231136.html
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/464894/mrpp-pdr-livre-e-agir-entre-os-prejudicados-por-votos-ignorados
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/464876/escandalo-volkswagen-pode-ser-pior-do-que-a-crise-grega
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/464897/falta-de-acordo-para-orcamento-pode-congelar-austeridade
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/464755/preocupa-me-a-maldade-que-ainda-nao-foi-feita-aos-reformados
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/464715/imagem-de-cavaco-silva-utilizada-em-catalogo-de-imobiliaria
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


 

Observador 

- Que economia espera um governo minoritário? 

- E se Costa não estiver a fazer bluff quando fala de governo à esquerda? 

 

Sapo.pt 

- FMI quer que bancos europeus se 'livrem' de empréstimos malparados para aumentarem 

crédito 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA  - A próxima Assembleia-Geral da AOFA (convocatória em anexo) irá ser 
realizada no próximo dia 29 de Outubro de 2015, pelas 18H:00, no IASFA (antiga Cooperativa 
Militar), Rua de S. José, em Lisboa 
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http://observador.pt/2015/10/07/economia-espera-um-governo-minoritario/
http://observador.pt/2015/10/07/e-se-costa-nao-estiver-a-fazer-bluff-quando-fala-de-governo-a-esquerda/
http://www.sapo.pt/noticias/fmi-quer-que-bancos-europeus-se-livrem-de_561529b460fa00c82404c7fc
http://www.aofa.pt/rimp/Convocatoria_AG_2015.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&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  

 

Força Aérea - FRONTEX: Força Aérea termina participação na Operação HERA 

 

 

 

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.emfa.pt/www/noticia-941-frontex-forca-aerea-termina-participacao-na-operacao-hera
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/1008/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts



