
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo encomenda estudo para avaliar sustentabilidade da ADSE 

- Sócrates e austeridade: as fraquezas de Costa e de Passos 

- Catarina Martins ataca com as pensões, Portas devolve com 'desastre' grego 

- Macedo suspeito de tráfico de influências 

- Adriano Moreira - A Europa fortaleza 

- Eleições: BE apoia PS se for para defender economia 

 

Correio da Manhã 

- Francisco J. Gonçalves - Guerra aos refugiados 

- Armando Esteves Pereira - Altruísmo alemão 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal é o terceiro pior da Europa Ocidental no bem-estar dos idosos 

- Pedro Ivo Carvalho - Isto não é sobre Sócrates 

- João Gonçalves - O debate 

- Adriana Aguiar Branco - Pelo interesse público marchar, marchar! 

 

Público  

- Portas agita o fantasma da saída do euro, Catarina pede números à coligação 

- Miguel Macedo interrogado durante seis horas como arguido nos vistos gold 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4767164&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4768432&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4768282&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4768755&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4768280&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4768787&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_j__goncalves/detalhe/guerra_aos_refugiados.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/armando_esteves_pereira/detalhe/altruismo_alemao.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4768734&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4768378
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4768377
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4768382
http://www.publico.pt/politica/noticia/portas-agita-o-fantasma-da-saida-do-euro-catarina-fica-sem-resposta-sobre-numeros-1707247
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/miguel-macedo-interrogado-no-dciap-como-arguido-nos-vistos-gold-1707157
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Fisco aperta cerco a trabalhadores independentes, comércio e restaurantes 

- Da Grécia à Hungria, os obstáculos multiplicam-se para milhares de refugiados 

- Vilamoura posta à venda no mercado mundial do imobiliário 

- Livre/Tempo de Avançar leva pizza aos jornalistas à porta de Sócrates 

- José Vítor Malheiros - Coisas simples 

- Carlos Fiolhais - O meu país é o que o mar não quer 

- Transparência do OE melhora mas ainda está longe das referências da UE 

- Escalada da violência entre PKK e Exército deixa a Turquia no caos 

 

Ionline 

- Portas e Catarina. O que os une e o que os separa 

- Juncker pretende distribuir mais 120 mil refugiados e legalizar a migração 

- ADSE. Ministério da Saúde pede estudos sobre sustentabilidade a um mês das eleições 

 

Expresso 

- Passos ou Costa. A 1ª volta das legislativas é já esta quarta? 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/fisco-aperta-cerco-a-trabalhadores-independentes-comercio-e-restaurantes-1707258
http://www.publico.pt/mundo/noticia/um-exodo-sem-fim-a-vista-1707212?page=-1
http://www.publico.pt/local/noticia/vilamoura-posta-a-venda-no-mercado-mundial-do-imobiliario-1707224
http://www.publico.pt/politica/noticia/livretempo-de-avancar-leva-pizza-aos-jornalistas-a-porta-de-socrates-1707231
http://www.publico.pt/mundo/noticia/coisas-simples-1707208?page=-1
http://www.publico.pt/portugal/noticia/o-meu-pais-e-o-que-o-mar-nao-quer-1707175?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/transparencia-do-oe-melhora-mas-ainda-esta-longe-das-referencias-da-ue-1707225
http://www.publico.pt/mundo/noticia/escalada-da-violencia-entre-pkk-e-exercito-deixa-a-turquia-em-caos-1707220
http://www.ionline.pt/artigo/410857/portas-e-catarina-o-que-os-une-e-o-que-os-separa?seccao=Portugal_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/410842/juncker-pretende-distribuir-mais-120-mil-refugiados-e-legalizar-a-migracao?seccao=Mundo_i#close
http://www.ionline.pt/artigo/410708/adse-ministerio-da-sa-de-pede-estudos-sobre-sustentabilidade-a-um-m-s-das-eleicoes?seccao=Portugal_i#close
http://leitor.expresso.pt/#library/expressodiario/08-09-2015/caderno-1/temas-principais/passos-ou-costa-a-1-volta-das-legislativas-e-ja-amanha-
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Maria Luís não desiste da poupança de 600 milhões 

- Aguiar-Branco diz que construção de navios em Viana do Castelo vai criar emprego 

- Juncker ameaça com "resposta diferente" se Grécia não cumprir memorando 

- Partidos com propostas arriscadas para a Segurança Social 

- Cidades lideradas por partido de Marine Le Pen não vão acolher refugiados 

 

Noticias ao Minuto 

- Portugal vai acolher 3.074 refugiados, anuncia Bruxelas 

 

Observador 

- Pedidos de visto prévio pressionam Tribunal de Contas a semanas das eleições 

- Os seus filhos vão para a escola? Estas 8 dicas são para si 

 

Sapo.pt 

- Crédito malparado de famílias e empresas aumenta em julho para os 18.867 ME - BdP 

- Mais de 2.760 migrantes mortos no Mediterrâneo em 2015 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/maria-luis-nao-desiste-da-poupanca-de-600-milhoes_228266.html
http://economico.sapo.pt/noticias/aguiarbranco-diz-que-construcao-de-navios-em-viana-do-castelo-vai-criar-emprego_228233.html
http://economico.sapo.pt/noticias/juncker-ameaca-com-resposta-diferente-se-grecia-nao-cumprir-memorando_228319.html
http://economico.sapo.pt/noticias/partidos-com-propostas-arriscadas-para-a-seguranca-social_228273.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cidades-lideradas-por-partido-de-marine-le-pen-nao-vao-acolher-refugiados_228312.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/448079/portugal-vai-acolher-3074-refugiados-anuncia-bruxelas
http://observador.pt/2015/09/09/pedidos-de-visto-previo-pressionam-tribunal-de-contas-a-semanas-das-eleicoes/
http://observador.pt/2015/09/07/os-seus-filhos-vao-para-a-escola-estas-8-dicas-sao-para-si/
http://www.sapo.pt/noticias/credito-malparado-de-familias-e-empresas_55eee67d35d32ddf2cfc2b6a
http://www.sapo.pt/noticias/mais-de-2-760-migrantes-mortos-no_55eeec226924dbe12c11d7da
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 - TOMADA DE POSSE COMANDANTE DA ESCOLA DOS SERVIÇOS 

Exército - ASSINATURA DO PROTOCOLO DO PROJETO DE TURISMO MILITAR 

Exército - EXÉRCITO NO APOIO À AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL  

 

 

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/TOMADADEPOSSECOMANDANTEDAESCOLADOSSERVI%C3%87OS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/ASSINATURADOPROTOCOLODOPROJETODETURISMOMILITAR.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/EX%C3%89RCITONOAPOIO%C3%80AUTORIDADENACIONALDEPROTE%C3%87%C3%83OCIVIL.aspx
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/0909/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



