
Noticias    

Diário de Noticias 

- Funcionários das Finanças "investigaram" Sócrates e Passos Coelho sem autorização 

- Parlamento vai reconhecer a Palestina por larga maioria 

- Diretor da PJ alertou Governo para falta de inspetores 

- Pilotos da Portugália juntam-se à greve que deixa em terra 30 mil passageiros por dia 

- Salgado envia carta de resposta a Carlos Costa. E reitera tudo o que disse 

 

Correio da Manhã 

- 80 milhões para grelhas da RTP  

- Costa quer projeto comum com Passos após eleições 

 

Jornal de Noticias 

- "BES podia ter sobrevivido", acredita Morais Pires 

- Taxa turística avança em Lisboa com os votos contra da oposição 

 

Público 

- Investigação de 2011 a Santos Silva é que deu origem ao caso Sócrates 

- Ministério Público investiga ES Enterprise, alegado saco azul do GES 

- Padre Joaquim Carreira vai ser “Justo entre as Nações” por salvar judeus em Roma 

- Advogado de Sócrates requereu nulidade do inquérito-crime “por excesso de prazo” 

- Governo e sindicatos da TAP tentam evitar greve que afecta 120 mil passageiros 
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Ionline 
- Ferro Rodrigues. “Não envolver o PS no caso Sócrates foi uma estratégia consensual” 

- "Salgado sabia de tudo" 

- Ministério Público volta atrás e diz ter havido maus-tratos no Colégio Militar 

- Café Memória. Encontros onde os doentes de Alzheimer não são esquecidos 

- Hong Kong: The End 

- Juros da dívida de Portugal a subir a dois e cinco anos e a descer a dez 

- Estradas de Portugal. Lisboa, Bragança e Santarém são principais alvos de intervenção em 

vias nacionais 

- Pobreza nas escolas. Cinco mil livros, um por cada aluno 

- Política e economia vão estar hoje no centro do último debate quinzenal de 2014 

- Cerca de 80 escolas de todo o país vão receber prova de avaliação de professores 

- Proprietários estimam maior dificuldade no pagamento do IMI em 2015 

 

 

Expresso 

- Militares pedem ajuda a um civil para atacar ministro da Defesa 

- Mexilhão no debate quinzenal. "Explique lá essa sua teoria", pede Jerónimo de Sousa 

- Ferro Rodrigues contra-ataca. "Quem se lixou foi mesmo o mexilhão" 

- Passos no debate quinzenal. "O nosso crescimento é saudável" 

- MP suspeita que Sócrates entrou no negócio do futebol na TV 
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Diário Económico 

- Greve na TAP ameaça deixar 130 mil pessoas em terra 

- Autarquias recusam assumir gestão da colocação de professores 

- AIE revê em baixa procura por petróleo pela quarta vez em cinco meses 

- O protocolo anti-Salgado que a família Espírito Santo meteu na gaveta 

 

Notícias ao Minuto 

- Brent Gasolina e gasóleo vão voltar a descer alguns cêntimos 

- Especialidade Jovens médicos correm risco de não ter vagas 

- Produção Açores enfrentam incógnita do fim das quotas leiteiras 

- Madeira Fim do "reinado" de Jardim após quatro décadas no poder 

- Empréstimo Créditos concedidos às empresas a caminho do pior ano 

 

Observador 

- BPP tem que pagar 450 milhões ao Estado 

 

Jornal de Negócios 

- Caixa Geral de Aposentações passa a ser tutelada por Mota Soares  

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - POLÍCIA MARÍTIMA APREENDE REDES DE MEIXÃO NO RIO MONDEGO 

Marinha - OPERAÇÃO CONJUNTA DA POLÍCIA MARÍTIMA, PSP, ASAE E SEF 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO  

Força Aérea - Ordem Unida 

Força Aérea - Destacamento português recebe escolas da Lituânia 

 

 

 

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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