
Noticias    

Diário de Noticias 

- "Direita falhou diagnóstico e resposta", diz Costa 

- COORDENADOR DO BLOCO DE ESQUERDA DIZ : BES "não pode ser um novo BPN" 

- EUA vão vender cinco mil mísseis ao Iraque 

- RÚSSIA : Obama descarta "nova guerra fria" mas aplica sanções 

 

Jornal de Noticias 

- Saiba quanto vai gastar em manuais escolares 

- Cavaco Silva promulga revisão da lei do segredo de Estado 

 

 

Público 

- MP arquiva investigação a dois administradores no caso BES Vida acusados de insider  

trading 

- União Europeia lança primeiro grande ataque económico contra a Rússia 

- André Freire - A destruição do sistema científico e universitário nacional 

 

 

 

 

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

 

 

30-07-2014 

 

 

http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4053957&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4053934&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4053949&seccao=M%E9dio%20Oriente
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4053289&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=4054141
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4053733&opiniao=Miguel%20Cadilhe
http://www.publico.pt/economia/noticia/mp-arquiva-investigacao-a-dois-administradores-no-caso-bes-vida-acusados-de-insider-trading-1664787
http://www.publico.pt/mundo/noticia/uniao-europeia-corta-financiamento-de-bancos-e-venda-de-armas-a-russia-1664712?page=-1
http://www.publico.pt/ciencia/noticia/a-destruicao-do-sistema-cientifico-e-universitario-nacional-1664731?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Gestão controlada das holdings do GES pode empurrar BES para o fundo da troika 

- Gestão ruinosa. PPP custa à Câmara de Braga 129 milhões de euros 

- TC. Cortes apanham juízes de férias 

- Cortes nos salários e contribuição de sustentabilidade na "bagagem" de férias de Cavaco 

- Juros da dívida de Portugal a descer a dois e cinco anos para mínimos de sempre 

- Garcia de Orta: "Estamos no limite de manter segurança e qualidade" 

- Eduardo Oliveira Silva - BES: hoje é a primeira aproximação à verdade das contas 

 

Expresso 

- Alexandre Abreu - Pobres de nós 

- Ações do BES prosseguem queda, com alta volatilidade 

- Maria José Morgado acusa Governo de desvalorizar investigação criminal 

 

Diário Económico 

- Trocar o FMI pelo mercado é bom para Portugal 

- Com que regras terá de lidar o BES se pedir ajuda ao Estado 

- Cancelada assembleia-geral do BES 
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Notícias ao Minuto 

- Executivo : Governo enviou carta a Cavaco sobre fiscalização de salários 

- Submarinos : Ex-responsáveis por contrapartidas admitem falta de meios para atuar 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Bartolomeu da Costa Cabral - "Confusão Conceptual" 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - LVIII SEMANA EQUESTRE EM MAFRA 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - SOMÁLIA: INÍCIO DO CURSO DE  

COMANDANTES DE COMPANHIA  

 

 

 

 

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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