
Noticias    

Diário de Noticias 

- Alemanha desbloqueia 6 mil milhões suplementares para refugiados em 2016 

- WOLFGANG MÜNCHAU - A desunião mortal dos europeus 

- Jerónimo: "PSD, PS e CDS entregaram o país ao estrangeiro e ao seu programa de saque e 
terrorismo social" 

- Matrículas no ensino superior e 2.ª fase de candidaturas arrancam hoje 

 

Correio da Manhã 

- Saiba no CM se entrou na universidade 

- Milhares de migrantes entram na Alemanha 

- José Rodrigues - A Europa acordou 

- Luciano Amaral - Portugal atrás 

 

Jornal de Noticias 

- José Mendes - A hora da esquerda 

- José Manuel Diogo – Manipulação 

- Rui Sá - A treta do voto útil 

- Afonso Camões - Votar com os pés 

 

Público  

- Liga dos Combatentes “revoltada” com o poder político 

- Embargo da Rússia e preço do leite arrastam agricultura europeia para a crise 

- Na Grécia a situação dos refugiados "está a tornar-se impossível de gerir” 
 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/onu-pede-accao-de-emergencia-para-refugiados-em-ilha-grega-onde-tensao-cresce-1707006?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.)  

- “Não há sondagens que salvem PSD e CDS da derrota” 

- Costa diz que não joga para empate 

- José Miguel Pinto dos Santos – Escravaturas 

 

Ionline 

- Costa promete repor cortes dos salários na função pública e as 35 horas semanais 

- Resistência aos antibióticos pode custar 10 milhões de vidas e 100 biliões de dólares 

- Jerónimo acusa PSD/CDS e PS de “amedrontar” povo com “sondagens, contas e continhas” 

- PS acusa PSD/CDS de mentir sobre proposta socialista na Segurança Social 

- Portas pede ao CDS que mantenha Sócrates fora da campanha 
 

Expresso 

- Papa pede às paróquias da Europa para acolherem famílias de refugiados 

- Áustria anuncia fim da via livre na fronteira com a Hungria 

 

Diário Económico 

- Adriano Moreira - "O problema essencial da Europa pobre é a falta de trabalho e pão na 
mesa" 

- Tribunal de Contas decide concessões 

- António Costa promete fazer no país o que um presidente de câmara faz no seu concelho 

- Incerteza sobre o Novo Banco leva a quedas violentas das acções da banca 

- TAP eleita companhia europeia líder para África e América Latina 
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Noticias ao Minuto 

- Lembra-se de como aumentou o IRS nos últimos quatro anos? 

- Novo Banco: "Se o buraco for grande, pode sobrar para o contribuinte" 

- Portas aponta ruturas e convulsões provocadas por acordos entre PS, PCP e BE 

- Bloco acusa Governo de estar a "vender o país" 

 

Observador 

- Ainda vale a pena ser funcionário público? E os serviços do Estado, têm futuro? 

- Segurança Social: Costa compara plafonamento aos lesados do BES 

- Jerónimo acusa coligação e PS de “amedrontar” povo com “sondagens, contas e continhas” 

- Migrações: Guterres diz que crise é “gerível” mesmo com sistema de asilo caótico 

- Migrações: Marine Le Pen diz que França “não pode nem deve acolher mais clandestinos” 

- Migrações: PCP defende necessidade de “atacar as causas” da crise 

- Guia Eleitoral: O que cada partido defende 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Nada a assinalar 
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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 - Dia de Base Aberta em Sintra 

 

 

 

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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