
Noticias    

Diário de Noticias 

- Apesar de eventuais resultados negativos: Banco de Portugal insiste na solvência do BES 

- Adriano Moreira - As pequenas pátrias 

- Pedro Tadeu - Condenar Salgado não é uma revolução 

- Viriato Soromenho Marques - Construtores do caos 

 

Jornal de Noticias 

- Saiba quanto vai gastar em manuais escolares 

- Cavaco Silva promulga revisão da lei do segredo de Estado 

 

 

Público 

- ONG dizem que “uma soma de medidas não é uma estratégia” contra a pobreza 

- Família real espanhola proibida de trabalhar em empresas privadas 

- O estranho caso da comissão do Governo cujo arquivo estava à guarda de um conhecido  

escritório de advogados 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4051901
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4051711&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4051796&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4051730&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.jn.pt/multimedia/infografia970.aspx?content_id=4051388
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=4051284&page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ong-dizem-que-uma-soma-de-medidas-nao-e-uma-estrategia-contra-a-pobreza-1664592?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/familia-real-espanhola-proibida-de-trabalhar-em-empresas-privadas-1664607
http://www.publico.pt/politica/noticia/santos-pereira-afirma-que-as-contrapartidas-eram-imaginarias-1664551?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- PSI20. Acções do BES recuam mais de 6% 

- Empresa de Meios Aéreos escondeu helicópteros Kamov do fisco 

- Procuradores do DIAP de Lisboa juntos em abaixo-assinado para evitar debandada da  

investigação criminal 

- The best of Alberto João Jardim. E depois do adeus ao Chão da Lagoa? 

- Eduardo Oliveira Silva - Coisas para português ver 

- António Cluny - Do abuso de poder à corrupção e vice-versa 

- Nuno Ramos de Almeida - Pior que assaltar um banco é fundar um 

 

Expresso 

- BES contamina Bolsa 

- BCP com prejuízos de 62,2 milhões de euros no primeiro semestre 

 

Diário Económico 

- BES regressa às fortes quedas em bolsa na véspera de apresentar contas 

- Banco de Portugal confia numa "solução privada" para o BES 

- Governo leva câmaras a rescindir com pessoal com menos anos de casa 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

27-08-2012 

 

29-07-2014 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro-mercados/psi20-accoes-bes-recuam-mais-6/pag/-1
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/procuradores-diap-lisboa-juntos-abaixo-assinado-evitar-debandada-da-investigacao/pag/-1
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/the-best-of-alberto-joao-jardim-depois-adeus-ao-chao-da-lagoa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/coisas-portugues-ver/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/abuso-poder-corrupcao-vice-versa/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/pior-assaltar-banco-fundar/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/bes-contamina-bolsa=f883555
http://expresso.sapo.pt/bcp-com-prejuizos-de-622-milhoes-de-euros-no-primeiro-semestre=f883483
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Notícias ao Minuto 

- Dívida : Juros a descer a dois e cinco anos para mínimos de sempre 

- Defesa : Amado aponta incoerência na gestão de contrapartidas 

 

Observador 

- Banco de Portugal admite, “no limite”, ajudar BES 

- Rui Ramos - Os presidentes de nenhum português 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.com/economia/255980/juros-a-descer-a-dois-e-cinco-anos-para-minimos-de-sempre
http://www.noticiasaominuto.com/pais/255802/amado-aponta-incoerencia-na-gestao-de-contrapartidas
http://observador.pt/2014/07/29/banco-de-portugal-admite-limite-ajudar-bes/
http://observador.pt/opiniao/os-presidentes-de-nenhum-portugues/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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   
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