
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco marca legislativas para 4 de outubro. E apela a entendimentos para um governo 
maioritário 

- Mais de metade das reformas da CGA foram antecipadas 

- Bernardo Pires de Lima - A Europa com a Grécia 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco só dá posse a governo maioritário 

- Refeições mais pequenas nas escolas 

- Paulo Fonte - Inspeção não entra 

 

Jornal de Noticias 

- Rafael Barbosa - Governo, só com maioria 

- Vítor Veloso - SNS no fio da navalha! 

 

Público  

- Cavaco insiste em “Governo sólido, estável e duradouro” 

- "Vergonha”, gritou-se no Parlamento no dia em que a lei do aborto foi alterada 

- Juncker diz que Portugal se opôs a reestruturação da dívida grega antes das eleições 

- Maioria e PS aprovam acesso de espiões a dados telefónicos 

- Sindicato da PSP abandona reunião com a ministra Anabela Rodrigues 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Juízes acusam Paula Teixeira da Cruz de não assumir responsabilidades 

- Portugueses mais rendidos às compras online que subiram 1,5 mil milhões em 5 anos 

 

Expresso 

- Desta vez Varoufakis votou “sim”, Tsipras quer negociar novamente as condições do acordo 

- Aborto volta a inflamar os ânimos. “Vergonha”, “terrorismo”, “golpe”, diz a esquerda 

 

Diário Económico 

- Cavaco ao lado de Passos a desmentir Juncker 

- Martifer assina contrato para construir dois navios para a Marinha 

 

Noticias ao Minuto 

- Candidatura de Rui Rio a Belém não depende do apoio de Passos 

- Denúncia: "Podem estar a morrer vítimas por falhas na linha 112" 

- "Os portugueses não se devem deixar condicionar" 

- IEFP fez desaparecer 60 mil desempregados só em junho 

- PCP diz que maioria e PS devem dizer até onde vão no "afundamento" do país 

 

Observador 

- Votar. Manual para fazer a cruzinha 

- Novo Banco vendido sem regras definidas para eventual prejuízo. Banqueiros intranquilos 
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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 ) 

 

Marinha - RESGATE DE 6 TRIPULANTES DA EMBARCAÇÃO DE PESCA MESTRE NELSON 

Força Aérea - Aguiar-Branco recebe ministro da Defesa romeno na BA5 

 

 

 

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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