
Noticias    

Diário de Noticias 

- Negociações à esquerda. António Costa dá prioridade a famílias mais pobres 

- Conversas à esquerda agravam risco e deixam mercados nervosos 

- Durão Barroso alerta para custos de um Governo do PS com o PCP e BE 

- Coligação: Proposta ao PS "é séria e não é fácil de desconsiderar" 

- Reformados esperam subsídio apesar de terem duodécimos 

- Pedro Tadeu - Passos Coelho jura que não odeia o PCP 

- Ferreira Fernandes - Que Cavaco não empurre para o sucessor 
 

Correio da Manhã 

- Medo de Catarina assusta Bolsa 

- PS dividido com governo de esquerda 
 

Jornal de Noticias 

- Coligação e António Costa voltam a reunir 

- Paula Ferreira - Qual é a cor da estabilidade? 

- Mariana Mortágua - Adeus, Passos 

- Miguel Guedes - A Esquerda pode esperar? 

- António Fontainhas Fernandes - Um novo ciclo político de entendimento 
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Público  

- Reunião entre PS e coligação ainda não começou e já está a correr mal 

- BE deixa Europa fora de acordo de governo 

- José Vítor Malheiros - Entrou uma luz pela porta da esquerda 

- Quando a ciência económica decide conhecer o mundo real 

 

Ionline  

- PaF. Proposta enviada está próxima do programa do PS 

 

Expresso 

- Coligação aceita acelerar devolução da sobretaxa e aumentar salário mínimo 

- Ações descem e juros sobem com medo de um Governo de esquerda 

- Sampaio da Nóvoa: “Cavaco deve aceitar as maiorias que sejam construídas” 

 

Diário Económico 

- Municípios arrecadam mais 170 milhões de euros em IMI 

- Dublin apresenta Orçamento para 2016 com descida de impostos e aumento de despesa 

- Líder da UGT convoca reunião de emergência sobre política 

- Costa quer ter “posição consolidada” até ao final da semana 

- Quase 60% dos fundos com retornos negativos em 2015 

- UGT demarca-se de declarações do seu secretário-geral sobre acordo com a PàF 

- Aviões vão poder estacionar em Beja com preços mais baixos de combustível 
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Noticias ao Minuto 

- CPLP estuda força conjunta de saúde militar em caso de catástrofes 

- Depósitos das famílias caem 0,8% de julho para agosto. Depósitos das empresas, sobem 

- Saúde perde 60% de profissionais por pedidos de reforma 

- Privatização da TAP pode não vir a acontecer 

- Juros da dívida a subir a dois a anos e a cair a cinco e dez anos 

- Próximo governo tem de ganhar mais tempo para vender o Novo Banco 

- Paulo de Morais acusa TdC de ser permissivo perante contratos ruinosos 

 

Observador 

- Até a CGTP cede. Mas o que fica do PCP e BE? 

- Leia aqui o “Documento facilitador” da PàF ao PS 

- Malparado das famílias e empresas juntos bate novo recorde ao ultrapassar 19 mil milhões 
em agosto 

- AIE corta previsão de produção de petróleo para 2016 

- Guia para não se perder no caso BPN 

- Caso BPN. Oliveira Costa recomeça a ser julgado em Lisboa num caso que já dura há quase 
cinco anos 

- Swaps. A hora da verdade no conflito de 1400 milhões entre Estado e Santander 
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 Diário de Coimbra 

- Centro de Saúde Militar de Coimbra sem mãos a medir no apoio aos atletas (*) 

 

 

 

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  

Exército - TRIDENT JUNCTURE 15 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRANSFERÊNCIA DE AUTORIDADE DA FORÇA  

NACIONAL DESTACADA NO KOSOVO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - BRIGADA MECANIZADA INTENSIFICA  

ATIVIDADE OPERACIONAL NA PREPARAÇÃO PARA O TRIDENT JUNCTURE 15 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TRIDENT JUNCTURE 2015 - TREINO  

OPERACIONAL COMBINADO: UNIFIED REFLECTION 2015 

 

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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	Malparado das famílias e empresas juntos bate novo recorde ao ultrapassar 19 mil milhões em agosto



