
Noticias    

Diário de Noticias 

- Arábia Saudita contrata médicos portugueses a 12 mil euros por mês 

- 62% do valor médio da pensão mínima não resulta de descontos 

- Campanha Portugal à Frente em Setúbal. O velho, os rapazes e os bovinos 

- Jerónimo: Quem lutou tanto pela liberdade "tem a obrigação" de votar 

- Bloco: Investigadores precários mostram menu do mar a Catarina 

- Adriano Moreira - A memória e o direito 

 

Correio da Manhã 

- Leonardo Ralha - Já é hora, Catalunha 

- Luciano Amaral - Qual crise? 

- Baptista-Bastos - Contra o medo 

 

Jornal de Noticias 

- Portugal vai receber até 4500 refugiados 

- BE e CDU desafiam PS a travar concessão da STCP 

- Pedro Ivo Carvalho - A máquina de calcular 
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Público  

- Partidos mais pequenos recuperam à custa da coligação e PS 

- Costa desafia Passos a sortear rifas e organizar quermesses 

- Passos Coelho saiu à rua no Montijo e foi recebido com simpatia e insultos 

- Bloco contra a descrença: mudar mesmo tudo para que nada fique na mesma 

- PS vai mais longe que o PCP na proposta de saída do euro, diz Jerónimo 

- UE aprova plano de distribuição de 120 mil refugiados mas está cada vez mais dividida 

- Papa chega aos EUA com uma bagagem que desagrada aos republicanos 
 

Ionline  

- E se houver derrota? PS e PSD já pensam no “day-after” se tudo correr mal 

- Governo aprova mais 8,3 milhões para aeronave e renova contrato com EDM 

 

Expresso 

- Um novo verbo: “salamizar” 

- BE pisca o olho aos “lesados do PSD” 

-“Ainda acabamos a fazer uma 'quermessezinha' para os pobrezinhos no Natal” 

- Portas. “Em quem confiam mais, em Maria Luís Albuquerque ou Mário Centeno?” 
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Diário Económico 

- Numa luta que já envolve índios, Sarkozy chamado a ajudar na "guerra" da Catalunha 

- Novo Banco: PS quer saber custos, coligação rejeita tese de herança 

- Exemplos de empresas que passaram para privados nesta legislatura 

- Privatizações têm menos hipóteses à vista na próxima legislatura 

- Campanha menos crispada pode sinalizar consenso? Todos vão "aprendendo alguma coisa" 

 

Noticias ao Minuto 

- Subconcessões do Metro de Lisboa e da Carris assinadas hoje 

- Impacto do Novo Banco nas contas públicas será divulgado hoje 

- Passos vai ter de "prestar contas pelo gigantesco buraco no défice" 

- Economia portuguesa crescerá "se houver confiança e estabilidade" 

- Portugal tem de se "libertar do colete-de-forças" do Euro 

- Passos Coelho "necessita de baby-sitting económico" 
 

Observador 

- Dívida privada. A próxima bomba relógio? 

- Novo aeroporto ou Montijo? Dono da ANA já está a discutir com o governo 

- Crise agrava-se no Brasil. O real nunca valeu tão pouco 

- Calculadora de Coligações: faça-as você mesmo 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

AOFA - Dia do Exército - A convite de Sua Excelência o General CEME e à semelhança do 

que já tinha sucedido quer no dia da Marinha quer no dia da Força Aérea, a AOFA esteve 
presente nas comemorações, tendo ocupado lugar de relevo na tribuna principal o Presidente 
do Conselho Nacional da AOFA, Coronel Manuel Martins Pereira Cracel. 

 

- Oiça aqui, na íntegra, o discurso do General CEME 

 

- Oiça aqui, na íntegra, o discurso do MDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: clique nos títulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

http://www.aofa.pt/multimedia/audios/Discurso_GEN_CEME_dia_do_Exercito_2015.mp3
http://www.aofa.pt/multimedia/audios/Discurso_MDN_dia_do_Exercito_2015.mp3
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - Uma tripulação, uma aeronave, 24 horas por dia 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS  

FORÇAS ARMADAS PRESIDE À CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FELINO 15 

 

 

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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