
Noticias    

Diário de Noticias 

- Reino Unido ataca na Síria. França avança a seguir. Itália fica de fora 

- Pedro Tadeu - Porque vai Marcelo à Festa do "Avante!"? 

- Bernardo Pires de Lima - Tsipras 2.0 

- Jerónimo prevê aumento da abstenção devido à emigração de meio milhão de portugueses 

- Mais de 1600 funcionários públicos desistiram da ADSE em 2014 

 

Correio da Manhã 

- Ex-ministro arguido nos vistos gold 

 

Jornal de Noticias 

- Sócrates diz estar "ao lado do PS e de António Costa" 

- Cavaco já não pode dissolver a Assembleia da República 

- Mariana Mortágua - Com amigos destes... 

 

Público  

- ADSE fecha 2014 com excedente de 200 milhões apesar de perda de beneficiários 

- Entrevista a António Guterres - Os europeus estão a forçar uma mudança nas políticas dos 
seus governos amedrontados 

- França envia aviões contra EI, mas a guerra na Síria não tem fim à vista 

- ESTHER MUCZNIK - Aprendemos alguma coisa? 
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Expresso 

- Um gesto do tamanho de 20 vidas 

- “Acontecerá algo terrível antes de se encontrar um equilíbrio.” Migração e refugiados, por 
Umberto Eco 

- Papa apela à Europa para receber mais refugiados 

- Minha querida agricultura 

 

Diário Económico 

- Portugal no top 7 europeu com menor evasão fiscal no IVA 

- Saiba como pedir as facturas dos livros escolares 

- Pela primeira vez, britânicos preferem sair da União Europeia 

- António Costa admite desafio "difícil" mas confia na vitória 

- Aumento salarial chega a 330 técnicos do INE a partir de Outubro 

- Sete banqueiros portugueses receberam 15 milhões em 2013 

- Bruxelas quer que Portugal receba 4775 refugiados 

- Segurança Social: Passos admite que plafonamento abranja 100 mil novos contratos 

 

Noticias ao Minuto 

- Apesar da perda de beneficiários, excedente da ADSE cresceu 

- Freguesia da capital celebra os 250 anos do poeta Bocage 
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Observador 

- Merkel avisa. “Consequências” para quem não aceitar refugiados 

- Passos e Costa em versão dérbi 

 

 

 

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  

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PORTUGAL ANFITRIÃO DO EXERCÍCIO FELINO  

2015 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - Representante Militar de Portugal junto do  

Comité Militar da União Europeia visita Quartel-general da EUMAM República Centro Africana 

 

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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