
Noticias    

Diário de Noticias  

- FORÇAS ARMADAS : Portugal compra quatro navios por 25 milhões de euros  

- Baptista-Bastos - A minha pátria é uma cegada 

- Nuno Saraiva - Um partido em carne viva 

 

Jornal de Noticias 

- Conheça o novo regime de proteção de devedores de crédito à habitação  

- Paulo Portas diz que Portugal superou a crise e está economicamente melhor  

- Paula Ferreira - Passos em volta do esquecimento 

 

Público  

- EUA avisam que luta contra o Estado Islâmico vai demorar anos  

- Santana Castilho - O absurdo de um matemático de ética trôpega  

- André Freire - A crise das democracias e a reforma dos sistemas eleitorais  

- Ministra garante “plano B” com folhas de Excel para ultrapassar paralisação dos tribunais  

- Carlos Costa defende pré-reforma para trabalhadores com baixa produtividade  
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Ionline 

- Enfermeiros portugueses cumprem hoje primeiro dia de greve nacional  

- Passos Coelho ameaça bater com a porta  

- Reportagem. Na mesquita de Lisboa o combate é contra o Estado Islâmico 

- Activistas permanecem nas ilhas Selvagens juntamente com a marinha portuguesa  

- PSP. Sindicalista expulso processa António Costa  

- Pedro Braz Teixeira - Aos combatentes 

 

Expresso 

- Maus dados económicos continuam a ensombrar a semana 

- Passos foi consultor da Tecnoforma durante 3 anos em que esteve em exclusividade no 

Parlamento 

- Professores ocupam instalações do Governo Regional no Funchal  

 

Diário Económico 

- Membro eleito pelo PSD demite-se do Conselho Superior do Minis tério Público 

- Presidente do Conselho de Reitores demite-se 

- Contribuintes recorrem ao crédito para pagar impostos  
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Notícias ao Minuto 

- Zona euro : Draghi insiste na necessidade de reformas estruturais 

- Regime Extraordinário : Não a quase 80% dos que pediram apoio no crédito à habitação  

- Dados : DGO divulga hoje execução orçamental até agosto  

 

Observador 

- PGR pode estar de mãos atadas para investigar Passos  

- Governo dá poderes inéditos ao Banco de Portugal para avaliar banqueiros  

- Três portugueses ganharam o primeiro prémio jovens cientistas da União Europeia  

- Galerias romanas da Rua da Prata abrem gratuitamente por três dias 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar  
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE TRIPULANTE A BORDO DO NAVIO DE PESCA ESPANHOL  

GONZACOV DOS 

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

FORÇAS ARMADAS MARCA PRESENÇA EM CONFERÊNCIA DA NATO 

 

 

 

 

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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