
Noticias    

Diário de Noticias 

- Justiça impõe regras de comportamento a todos os funcionários dos tribunais 

- PSD e CDS vão apresentar programa eleitoral em data surpresa 

- Portugal é o terceiro país europeu com mais mortes por pneumonia 

- Costa acusa adversários de ausência de estratégia para o país 

- Comissão Europeia prevê para Portugal crescimento de 1,6% mas derrapagem do défice 

em 2015 

- Eleições empurram país para gestão a duodécimos em 2016 

- Redução da carga fiscal dos cidadãos será adiada para dar prioridade ao corte do IRC 

- Mário Soares - Os discursos de Passos Coelho 

- Pedro Tadeu - Sampaio da Nóvoa quer o apoio de António Costa? 

 

Correio da Manhã 

- 37% dos jovens vítimas do tabaco 

- Pacote suspeito gera caos na ponte 

- Fernanda Cachão - A chicha do Fisco 

- Joana Amaral Dias - Sangue de barata 

 

Jornal de Noticias 

- TAP prevê realizar 70% dos voos programados 

- Trabalhadores dos impostos só recebem parte da percentagem da cobrança coerciva 

- Pilotos dizem que "novas medidas serão anunciadas a seu tempo" 
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Jornal de Noticias (cont.) 

- Paula Ferreira - O elo mais fraco 

- Mariana Mortágua - O estranho exemplo de Passos Coelho 

- Joaquim Jorge - Democracia, 41 anos 

 

Público 

- Alunos não serão penalizados se não fizerem teste de Inglês obrigatório 

- Perseguição na escola tem efeitos mais graves do que maus-tratos na infância, revela -

estudo 

- Bruxelas continua a não acreditar em défice abaixo de 3% este ano 

- Justiça impõe código de conduta a funcionários judiciais 

- Idosos vão pagar mais para viver num lar da rede solidária 

- Governo mantém pressão sobre pilotos para acabarem com a greve 

- Cavaco prevê PIB a crescer mais uma décima do que o Governo 

- CDS ataca taxa turística de Costa em Lisboa e no Parlamento Europeu 

- José Vítor Malheiros - Defender a igualdade e a liberdade 
 

Ionline 

- TAP. Pilotos admitem prolongar a greve por 15 dias 

- Problemas respiratórios disparam e SNS falha resposta a doentes 

- Estreia o filme que Manoel de Oliveira desejou que fosse visto depois da sua morte 

- Portugueses cada vez mais preocupados com as questões do ambiente  

- PSD e CDS vão divulgar um programa, mas quando… é “surpresa” 

- Nuno Amado diz aos lesados do papel comercial do BES: “É a vida” 
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Expresso 

- Bruxelas otimista com Portugal, mas pouco  

- Cavaco prudente antecipa crescimento de 1,7% para 2015 

- Passos conta que Portas se demitiu por sms na crise de 2013  

- Nuno Amado sobre o papel comercial do BES: “Desculpem lá, mas é a vida”  

- Funcionária "burra", ré "fofinha" e outros mimos. Em 10 anos, 300 juízes tiveram processos  

- Ministra da Administração Interna não vai nomear novo secretário de Estado  

 

Diário Económico 

- Bruxelas mantém défice acima de 3% em 2015 e teme "derrapagens" em ano de eleições 

- Pilotos da TAP admitem nova greve no prazo de um mês 

- Senhorios têm mais tempo, mas problemas mantêm-se 

- Perguntas e respostas sobre as novas regras de arrendamento 

- Comissão prevê crescimento mais baixo do que o Governo para 2016 
 

Noticias ao Minuto 

- Estudo Há mais incêndios em Portugal do que noutros países da Europa 

- ACPP Abriu a primeira biblioteca gastronómica do país 

- Viana do Castelo Pescadores lançam livro para incentivar crianças a comer peixe 

- Crédito Taxas Euribor caem para mínimos a três, seis, nove e 12 meses 

- Funcionários Judiciais Sindicato considera "inútil" código de conduta em tribunais 

- Pedro Saraiva "Sabemos para onde foi o dinheiro do BES" 

- Estaleiros Empresa de construção naval extinta até final de agosto 
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 Noticias ao Minuto (cont.) 

- Condomínios Atenção, espaços comuns obrigam a passar recibo 

- Autoridade Tributária Multadas por não pagarem o que não tinham de pagar 

- Mário Soares "Não tenho dúvidas. Sampaio da Nóvoa será presidente" 

- Exército Óculos militares combinam visão noturna e mira térmica 

 

Observador 
- Bruxelas espera derrapagem no défice de Portugal 

- TAP: Pilotos ameaçam com mais greves 

- Tribunais: silêncio, limpeza, longe de jornalistas 

- As cinco primeiras ideias de Sampaio da Nóvoa 

- Nave espacial russa cai na terra entre dias 7 e 11 

- Trabalhadores recebem 5% das cobranças coercivas  

 
 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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 ) 

 

Força Aérea - Força Aérea organiza exercício de Busca e Salvamento de grande escala 

 
 

 

 
 

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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