
Noticias    

Diário de Noticias 

- Prova de avaliação dos professores marcada para 19 de dezembro 

 

Correio da Manhã 

- Caso BES: Teixeira dos Santos ouvido no Parlamento 

- Avaliação de professores antecipada 

- Primeira mulher a tutelar polícias 

 

Jornal de Noticias 

- Prisão preventiva para António Figueiredo e empresário chinês 

- Vento extremo e chuva forte até quinta-feira 

- Gorduras do Estado vão aumentar mil milhões 

 

Público 

- Altos dirigentes do Estado em prisão preventiva no caso dos vistos gold 

- BES não teve "situação de privilégio" durante governo Sócrates, diz Teixeira dos Santos 

- Anabela Rodrigues, a académica que enfrentou juízes, experimenta agora a política 

- Paulo Núncio diz que REN e Galp poderão ser alvo de cobrança coerciva 

- Programa Revitalizar investiu 153 milhões em 49 empresas 
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Ionline 

- CPI. "Penso que a queda do Governo não pode ser imputável a Salgado" 

- Anabela Rodrigues. Primeira mulher à frente das polícias vai ter vida difícil 

- Portugal volta hoje ao mercado para emitir dívida até mil milhões de euros 

- Vistos gold. Presidente do IRN e empresário chinês em prisão preventiva 

- Teixeira dos Santos lembra que "é responsabilidade do Governo assegurar um quadro de 

confiança" 

- Portugal regista segunda maior quebra da UE na construção em Setembro 

- Lisboa. Câmara quer reduzir horários dos bares em toda a cidade 

- Secretários de Estado do MAI reconduzidos nos cargos 

- Carlos Tavares: "Fui contactado às 15h12 de dia 1 de Agosto" pelo BdP 

 

Expresso 

- Maria Luís ficou alarmada com avisos de Salgado - e confrontou Carlos Costa sobre a solidez 
do BES 

- Finanças já antecipavam problemas com Vítor Bento 

- Seis da manhã: o email da noite em que Maria Luís não conseguiu falar com Portas sobre o 

BES 

- Salgado não tinha tempo para tratar da fortuna e dos impostos (e agora a culpa é do 

técnico fiscal) 

- Vistos gold: Prisão para cinco dos onze arguidos 

- Diretor do SEF demite-se 

- Nova ministra. Passos surpreende o Governo e o partido 

- Anabela Rodrigues vai ter os mesmos secretários de Estado de Macedo 
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Expresso (cont.) 

- O que dizem os sindicatos sobre a nova ministra? "Técnica", "sem peso político", "não vai  

ter vida fácil" 

- Juncker vai enfrentar moção de censura no Parlamento Europeu 

- Fisco avança com inspeções e execuções fiscais à Galp e REN 

- Aulas de compensação ainda por autorizar em diversas escolas 

 

Diário Económico 

- Paulo Portas ouvido amanhã no Parlamento sobre vistos gold 

 

Notícias ao Minuto 

- Justiça : Citius está OK mas continua ligado às máquinas 

- Dicas : Quer ter um dia superprodutivo? Aposte nestes rituais matinais 

- Constitucional : Cavaco, Alegre e Nobre com ilegalidades nas candidaturas 

- Executivo : Portas queria remodelação de fundo mas Passos bateu o pé 

- Observatório das Crises : Consolidação orçamental falhou e despesa pública aumentou 
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 Observador 

- Francisco Assis em entrevista a dias do congresso do PS: “Há proximidade ideológica entre  

PS e PSD” 

- Os 10 desafios da nova ministra da Administração Interna 

- Dirigente do PODEMOS espanhol defende o restruturação da dívida 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - 202 PESSOAS SALVAS PELO NRP VIANA DO CASTELO – IMAGENS DE VÍDEO 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – AQUISIÇÕES DO MÊS 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NRP VIANA DO CASTELO EM  

AÇÃO DE SALVAMENTO NO MEDITERRÂNEO CENTRAL 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ABERTURA SOLENE DO ANO  

LETIVO 2014/ 2015 DO INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES 

 

 

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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