
Noticias    

Diário de Noticias 

- Alemanha sugere cortar fundos europeus aos países que se opõem às quotas de refugiados 

- Catarina Martins piscou o olho a Costa para a maioria 

- Estado Social: Soluções individuais são ideia "perigosa e inaceitável" 

- Pedro Tadeu - Os portugueses odeiam os sírios? 

- Ferreira Fernandes - A alternativa é não lamber a mão da dona 

- Movimento entrega queixa na Provedoria de Justiça sobre uso de manuais escolares 

- Banco de Portugal prepara venda do Novo Banco após eleições 

 

Correio da Manhã 

- Europa fecha fronteiras para travar refugiados 

- Escolas públicas adiam início do ano letivo 

 

Jornal de Noticias 

- Bloco entala PS com corte de 1660 milhões de euros nas pensões 

- Paula Ferreira - Coisas de campanha 

- Mariana Mortágua - A responsabilidade é de quem a apanhar 

 

Público  

- Chuva e ventos fortes põem norte do país em alerta vermelho 

- Costa defende refugiados como solução para crise demográfica portuguesa 

- Reformada diz a Passos que “bate sempre na tecla da bancarrota” 
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Ionline  

- Refugiados. Guterres diz-se chocado com falta de união europeia 

- A amiga Catarina não quis conversa mole 

- "Isso É Tudo Muito Bonito Mas..." Jerónimo só pousaria nu no duche 

 

Expresso 

- Pedro e Paulo. Uma dupla obrigada a funcionar 

 

Diário Económico 

- Passos: "Não temos pressa nenhuma [na venda do Novo Banco] nem estamos a influenciar 
a decisão" 

- Portugal teve maior crescimento de emprego na UE no segundo trimestre 

- Lesados do BES: Portas apoia subscrição pública "se vier a ser necessário" 

- Perdido com tantos debates e entrevistas? Veja aqui o calendário 

- União Europeia rejeita quotas obrigatórias para acolher refugiados 

 

Noticias ao Minuto 

- Países europeus podem excluir prestações sociais a quem procura emprego 
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Observador 

- Venda do Novo Banco vai ser cancelada 

 

Sapo.pt 

- Ministro da Defesa classifica "momento histórico" inauguração da ala feminina no Colégio  

Militar 

 

 

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 - EXÉRCITO MINISTRA CURSO DE LIDERANÇA EM ABRANTES 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO –  DIA DO EXÉRCITO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - FELINO 15 - CERIMÓNIA DE ABERTURA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES EM MISSÃO NO  

KOSOVO TREINAM COM MILITARES AMERICANOS 

 

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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