
Noticias    

Diário de Noticias 

- ESFG suspende negociação das suas acções e obrigações 

- Ofensiva israelita já fez mais de 70 mortos 

- EM LISBOA : CGTP espera milhares no protesto de hoje 

- André Macedo - Estamos a perder 7-1 

- Manuel Maria Carrilho - E se crescêssemos? 

 

Jornal de Noticias 

- BES afunda mais de 16% e provoca tombo de 4% do PSI 20 

- Daniel Deusdado - Quem nos dera perder por 7-1 na economia 

 

Público 

- Novos impostos verdes podem aumentar combustíveis e taxar viagens aéreas 

- PSD e CDS coligados deverão ter candidato único às presidenciais 

- O que o nosso cérebro faz quando queremos virar para um lado ou para o outro 
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Ionline 

- Dona do BES no "lixo". Obrigações desvalorizam mais de 80% 

- Íñigo Errejón. "Esta União Europeia colapsou" 

- SNS. Hospitais fecharam 420 camas no último ano 

- Portugal teve a taxa de natalidade mais baixa da UE em 2013 

- ENVC. Relatório final aprovado sob acusações de “branqueamento” 

- Jorge Bateira - Uma certa esquerda bem-comportada 

 

Expresso 

- Bolsa afunda 4,1%, negociação do ESFG foi suspensa 

- Juros da dívida continuam a subir 

- Guião para uma reestruturação da dívida portuguesa 

- PCP questiona onde estão os empregos prometidos para os Estaleiros de Viana 

- Reguladores e ministra das Finanças chamados ao Parlamento por causa do BES 
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Diário Económico 

- Juros a dez anos agravam para perto dos 4% 

- Receitas da Estradas de Portugal caíram 34% em 2013 

- Valor pago pelo Fundo de Garantia Salarial disparou 81% 

- Investigação aos Estaleiros de Viana fecha sem esclarecer dúvidas 

 

Notícias ao Minuto 

- Constitucional : Juízes do Ratton querem 'despachar' CES e ADSE antes das férias 

- Monte Real : Base Aérea abre ao público para comemorar os 20 anos dos F-16 

- Teixeira dos Santos : Reestruturação da dívida levará a "nacionalização" dos bancos 

 

Observador 

- Investidores minoritários da PT admitem processar operadora 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - REP14-ATLANTIC MEDIA DAY 

Marinha - PORTUGAL ACOLHE EXERCÍCIO DE VEÍCULOS AUTÓNOMOS NO REP14- 

ATLÂNTICO (MEDIA DAY) 

 

 

 

 

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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