
Noticias    

Diário de Noticias 

- Presidente da República aponta legislativas para outubro 

- Rui Rio pode avançar "já", diz Marcelo Rebelo de Sousa 

- Pilotos que não fazem greve vão atingir limite de horas 

- Ministra confirma: não será nomeado novo secretário de Estado 

- Anacrónica? É apenas "muita confusão" na interpretação, diz a CNE 

- Portugal está acima de "lixo" 

- WOLFGANG MÜNCHAU - Todos os partidos políticos britânicos são agora eurocépticos 

 

Correio da Manhã 

- Militares da GNR vítimas de violência 

- Dança de cadeiras mexe a coligação 

- Cavaco prefere legislativas em outubro 

- Eduardo Dâmaso - Ilusão presidencial 

- José Rodrigues - Exemplo a seguir... 

- Luís Pires da Silva - Grandes promoções 

 

Jornal de Noticias 

- TAP prevê realizar 70% dos voos esta segunda-feira 

- Afonso Camões - Morram, mas longe! 
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Público 

- Câmara de Lisboa acusada de beneficiar projectos imobiliários do GES 

- Cavaco considera lei das campanhas “a mais anacrónica que existe” 

- Costa vê “com naturalidade” dirigentes socialistas na campanha de Nóvoa 

- Governo avança com tomada de posse das terras sem dono conhecido 

- Mais de 6500 pessoas resgatadas durante o fim-de-semana no Mediterrâneo 

- Missão urgente chega ao Iraque cinco meses após autorização 

- PS quer proteger pensões dos funcionários públicos com salários mais baixos 

 

Ionline 

- TAP mantém 72% dos voos apesar da greve 

- Postos têm de ter combustíveis simples identificados a partir desta segunda-feira 

- Estes são os nomes dos que morreram no mar a tentar chegar à Europa 

- Sampaio da Nóvoa. Um PR tem que intervir contra a corrupção, os interesses e as 

promiscuidades  
 

Expresso 

- Venezuela quer o dinheiro no GES de volta (e compra BES Miami)  

- As duas alternativas de Mário Centeno: ou se cria emprego ou se corta nas pensões  

- PT pagou 14,3 milhões a administradores no ano do colapso  

- Sindicato. "Se o ministro diz que as negociações estão fechadas, o que podemos fazer?"  

- Nóvoa diz que nunca defendeu Presidente "mais interventivo"  

- Passos dá Dias Loureiro como exemplo: "se queremos vencer na vida, temos de ser 
exigentes e metódicos" 
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Diário Económico 

- Guião para perceber as contas de Costa e Passos 

- BNP Paribas transfere actividades da Suíça para Portugal 

- Sindicatos da PT Portugal querem garantias da Altice 

- Cooperação entre Portugal e Noruega na área do mar pode apoiar-se em fundos 

comunitários 

- SPAC diz que TAP cancelou 50% da operação 

 

Noticias ao Minuto 

- Visita Cavaco Silva aponta Noruega como "parceiro desejável" 

- Mercados Euribor estáveis a seis meses e a descerem a três, nove e 12 meses 

- Brasil Alentejo ganhou prémio na Expovinis em São Paulo 

- Abril Armazenamento de água desceu em oito bacias hidrográficas 

- Senhorios Entrega de novos contratos e recibos eletrónicos adiada 

- Ministério Este ministério está a viver ambiente de tensão 

- Turismo Há 10 mil casas de férias que continuam ilegais 

- Marinha Quatro barras fechadas devido a agitação marítima 
 

Observador 
- Palavras dos candidatos chegam às nuvens 

- Militares portugueses partem dia 6 para o Iraque 

- Eles salvaram quatro vidas da água e do fogo 

- Costa diz que Governo precipita privatizações 

- Lisboa. Pode envelhecer-se aqui? 
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 Jornal de Leiria 
- Da metrópole para o ultramar para ensinar em tempo de guerra 
 

Sapo.pt 
- Governo quer criar miniministro das Finanças em cada ministério 

- Chefias militares dos países lusófonos reúnem-se em Luanda 

 
 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Loureiro dos Santos – “Fim do Serviço Militar Obrigatório «foi um erro» 
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As Nossas Forças Armadas (cont.) 

( 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 - OPERAÇÃO DE RESGATE DE DOIS TRIPULANTES DO VELEIRO DIOGENES 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM PESCADOR DA EMBARCAÇÃO JOVEM DO SADO 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – EXPOSIÇÃO BIBLIOGRÁFICA 

Força Aérea - CFMTFA ministrou curso de Protocolo e Cerimonial Militar 

Força Aérea - Força Aérea faz dois resgates em alto mar 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FRAGATA PORTUGUESA PRESTA APOIO HUMANITÁRIO  

EM CABO VERDE 

 

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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