
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos reedita "que se lixem as eleições" e admite perder deputados 

- Portas assume relação "bem disposta" com Maria Luís 

- Adriano Moreira - A crise ucraniana 

- Viriato Soromenho Marques - Navegar é preciso 

 

Correio da Manhã 

- Milionários compram ilhas gregas em saldos 

- Baptista-Bastos - Ódio velho não cansa 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Ivo Carvalho - Os PIGS que comam as bolotas 

 

Público  

- PSD, PS e CDS preferem 27 de Setembro, mas também concordam com 4 de Outubro 

- Posição de Schäuble sobre a Grécia abre conflito no Governo de coligação da Alemanha 

- ESTHER MUCZNIK - A alternativa a um mau acordo pode ser um bom acordo 

- Helicópteros pesados do Estado inoperacionais 6879 horas em três anos 

- Relação indefere recurso a contestar revalidação da prisão preventiva de Sócrates 
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Ionline 

- Legislativas. PR faz comunicação ao país às 20h30 

- Juros da dívida dos periféricos disparam 

- Passos: Estes quatro anos ficarão na história pelas melhores razões 

 

Expresso 

- Tsipras em nova maratona no Parlamento 

- Paula Santos - Confirmado: aumento da contribuição para a ADSE constitui um roubo aos 
trabalhadores 

 

Diário Económico 

- Caixa Geral de Depósitos avança com mais de 500 reformas antecipadas 

- Deco abre cada vez mais processos de renegociação de crédito à habitação 

- Tribunal de Contas passa a certificar as contas públicas 

- Tsipras deixa cair medidas polémicas 

 

Noticias ao Minuto 

- Portugal mantém a 3ª maior dívida pública da União Europeia 

 

Observador 

- Varoufakis processado por ter enfurecido parceiros europeus 

- Lóbis portugueses em Bruxelas. O que eles andam a fazer 
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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 - COOPERAÇÃO TÉCNICO-MILITAR COM A REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO  

TOMÉ E PRÍNCIPE  

Exército - EXERCICIO "EUROPEAN AIR TRANSPORT TRAINING" 

Força Aérea - Termina primeiro curso de operadores de UAS 

 

 

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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