
Noticias    

Diário de Noticias 

- Auditoria ao BES descobre saída de centenas de milhões. Ricardo Salgado arrisca  

acusação por atos ruinosos 

- Francisco George admite que o atual surto de 'legionella' esteja já "próximo do  

máximo 

- CMVM suspende negociação de ações da PT 

- Vento, chuva e agitação marítima deixam Portugal sob aviso amarelo 

- Subsídio só é atribuído a um terço dos desempregados 

- Parecer de juristas portugueses identifica erros nos processos entre Timor-leste e 
petrolíferas 

 

Correio da Manhã 

- Salgado transferiu milhões em 'offshores' antes de sair 

 

Jornal de Noticias 

- Quatro mortos e 180 infetados por legionella causam pânico na população 

- Negociação de ações da PT suspensa em bolsa 

- Catalunha pede referendo após Sim simbólico à independência 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4229588
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4229413
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4229193
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4229299
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4229570&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/salgado_transferiu_centenas_de_milhoes_de_euros_atraves_de_offshore_antes_de_sair.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- A doença do legionário não é rara mas este surto é invulgar 

- Oi diz que condições da OPA de Isabel dos Santos são “inoportunas” 

- Os pobres de Lisboa ficaram mais pobres nos últimos três anos 

- Contratos da Misericórdia de Lisboa na área da Saúde levantam suspeitas e originam  

inquérito interno 

- Canadá à conquista de estudantes portugueses 

- Universidades Seniores têm impacto positivo na saúde dos seus estudantes 

 

Ionline 

- Bastonário da Ordem dos Médicos garante ao i: “Legionella não sairá de Vila Franca” 

- Metro de Lisboa. Orçamento para despedimentos quase triplica em 2015 

- Entrevista de Mário Nogueira ao i. “No dia em que deixar a Fenprof tenho de regressar à 

escola. Gostaria, quero e irei” 

- Combustíveis. Prepare a sua carteira para novas subidas 

- Duas pessoas com Legionella internadas em Castelo Branco 

- Partidos. E em Portugal? Podemos ter um terramoto político? 

- Costa diz que Merkel “não tem razão” e que faltam licenciados no país 

- Construção. Portugal continua com selo de qualidade 

- Menos 5,7 milhões em limpeza, higiene, vigilância, segurança e conservação 
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Expresso 

- Chefe de missão do FMI para Portugal. Caso BES "apanhou toda a gente de surpresa" 

- Do muro à liberdade 

- Maria Luís admite "surpresas positivas" em 2015 

- Cavaco fez "dois avisos importantes", diz Marques Mendes 

- Oficial da PSP expulso de Timor acusa Xanana de corrupção 

- Cavaco Silva. "Eleições serão na data prevista. Ponto final" 

- PS diz que Cavaco mostrou estar de acordo com o Governo 

- Administração de Salgado praticou atos ruinosos 

 

Diário Económico 

- BESI avança com reestruturação mas afasta despedimentos 

- Costa apresenta Orçamento de Lisboa às 12h 

- Banco venezuelano entra no negócio do vinho do Porto e vem para ficar 

- Tudo o que os funcionários da máquina do Fisco não querem cobrar 

- Patrões querem manter corte no valor das horas extraordinárias 

- Reforma do IRS é o primeiro teste ao entendimento pedido por Cavaco 

- O que propõe o PS e o que fez o Governo: descubra as diferenças 

- Estudantes penhorados 
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 Notícias ao Minuto 

- Ensino Universidade de Vila Real aposta no combate ao abandono escolar 

- Taxas Euribor caem a nove meses e mantêm-se a três, seis e 12 meses 

- IRS Indemnizações pagas a inquilinos passam a pagar imposto 

- Comércio Sem saber, quem vai aos chineses compra 'made in Portugal' 

 

Observador 

- Portugal:ex-assessor de Bush quer perdão de dívida 

- O que deve fazer para prevenir a Legionella 

- Algarve: Rota da cal e do barro recupera memória 

- Costa apresenta orçamento de Lisboa,10 dias depois 

- Cinema Londres: o fim da aventura 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

 

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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http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
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http://www.meteo.pt/pt/
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



