
Noticias    

Diário de Noticias 

- António Costa joga troika, BES e até Sócrates contra Passos Coelho 

- Salários vão subir em 2016 mas menos que este ano 

- Merkel ouve Juncker e diz querer mais da Europa sobre os refugiados 

- Bernardo Pires de Lima - Um erro de casting 

- Ferreira Fernandes - Passos puxou pelo fantasma e saiu-lhe Costa 

 

Correio da Manhã 

- Costa ganha debate com 48 por cento 

- “Europa é farol de esperança” 

- 123 milhões na UE vivem em risco de pobreza 
 

Jornal de Noticias 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - A ONU e a liberdade dos povos 

 

Público  

- Portugal gastou menos 682,2 milhões com combustíveis até Julho 

- Suicídios aumentaram no Centro e interior Norte 
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Expresso 

- Costa ganhou depois de perder sempre 

- Fact checking: o que dizem Passos e Costa está correto? 

- Como Mariana Mortágua viu o debate: “austeridade aos bocadinhos” ou mais “pobreza” 

 

Diário Económico 

- Costa mais eficaz num debate tecnocrata 

- Quais são os direitos e deveres dos refugiados? 

- Helena Cristina Coelho - A política do poucochinho 

- Um país de “quinhentos euristas” 

 

Noticias ao Minuto 

- Com privatizações, Portugal encaixou o dobro do previsto 

 

Observador 

- O que vale um empate nas sondagens eleitorais? 

 

Sapo.pt 

- Um quarto da população da UE vive em risco de pobreza – Oxfam 

- Primeiro-ministro britânico confirma que recusa participar nas quotas da EU 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Vice-Almirante João Pires Neves - "O Estatuto Militar, o “EMFAR” e a lógica paradoxal. 
Algumas inquietações" 
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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 - AFA recebe Curso de Promoção a Sargento-Chefe 

Força Aérea - Força Aérea participa em exercício internacional sobre armas químicas 

 

 

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   
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