
Noticias    

Diário de Noticias 

- Meio milhão para informática enquanto o Citius bloqueia 

- Há um suicídio no mundo a cada 40 segundos 

- Passos Coelho na cimeira da NATO 

- Draghi surpreende e corta taxa para 0,05% 

 

Correio da Manhã 

- 'Troika' regressa a Portugal em outubro 

- Concursos deixam milhares à espera 

 

Jornal de Noticias 

- Rasmussen duvida de plano de paz proposto por Putin 

- Falha deixa advogados sem acesso a processos 

 

Público 

- Salários dos gestores de topo aumentaram, mas caíram nos trabalhos menos qualificados 

- Rússia avisa que aproximação da Ucrânia à NATO põe em causa plano de paz 

- Instituto que gere rede informática da Justiça culpa tribunais pela falha 

- O desconcertante testemunho de um miguelista, ex-MRPP, que aconselhou os alemães no  

concurso dos submarinos 

- Os 72 navios alemães que levaram à entrada de Portugal na Grande Guerra 

- A perversão da liberdade – Paulo Guinote 
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Ionline 

- Ministra das Finanças com mandato para vender posição do Estado nos CTT 

- Face Oculta. Acórdão lido na sexta-feira, quase três anos depois do início do julgamento 

- Bruxelas. Juncker vai ter supercomissários. E haverá mais cargos top 

- Juros em Portugal sobem após emissão de dívida a 15 anos 

- Hospital de Santarém está a chegar a "ponto insustentável" 

- Barómetro APED. Volume de vendas no retalho alimentar e não alimentar praticamente 

estagnado 

- CTT fecharam 151 postos de venda por ano desde 2011 

 

Expresso 

- Portugal está mais competitivo, mas por enquanto só no papel 

- Zona euro discute possibilidade de Portugal antecipar pagamento ao FMI 

- Numa das "cimeiras mais importantes das nossas vidas", a NATO estabelece uma obrigação:  

travar o Estado Islâmico 

- Portugal 2015 para a OCDE: taxa de desemprego de 14,7%. Portugal 2014 para o Governo:  

14,2% 

- Há escolas com amianto em 200 concelhos do país 
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Diário Económico 

- BCE avança com programa de compra de activos 

- Avarias registadas nos aviões da TAP estão acima da média europeia 

- Hélder Rosalino nomeado administrador do Banco de Portugal 

- Alargado o prazo de inscrição na Bolsa de Contratação de Escola 

- UTAO: Governo inverte estratégia de ajustamento estrutural das contas públicas 

- Processos estão a chegar aos tribunais com irregularidades 

- Empresas desistiram de 3.169 projectos com verbas do QREN 

- Recado para Alemanha, França e Itália: "Cada um tem de fazer a sua parte" 

 

Notícias ao Minuto 

- BNP Paribas Processo de alienação do Novo Banco dá os primeiros passos  

- NATO Aliança apoiará militarmente Ucrânia 

- Marques Guedes Emprego seria "uma boa pasta" para Portugal 

- Crise Se Barroso não voltar atrás, Putin divulga áudio do telefonema 

- APED "Está a acontecer na economia um fenómeno de deflação" 
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 Observador 

- UTAO: Economia pode crescer menos que o esperado 

- Défice estrutural vai descer à custa da receita 

- Natalidade: PSD pede reunião com Cavaco e partidos 

- Banqueiros portugueses reuniram-se com o BCE 

- Esclerose múltipla pode ser "desligada" 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Prosseguem as buscas por banhista na Praia da Nazaré 

Estado Maior - Despedida dos militares que constituiram a 1.º COY CDRS TRAINING TEAM 

 

 

 

 

 

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   
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