Brasil: EBC lança novo site
de rádios
No mês em que o rádio celebra 100 anos no Brasil e no Dia
Nacional do Rádio, comemorado neste domingo (25), a Empresa
Brasil de Comunicação (EBC) lança a nova versão do site EBC
Rádios . Disponível no endereço radios.ebc.com.br , a
plataforma digital traz uma experiência diferenciada de
consumo de áudio na internet.

Novo
centro
convida
a
experiência
imersiva
na
história de Faro e da Ria
Formosa
Um novo centro de conhecimento multimédia na zona histórica de
Faro está a convidar os visitantes a mergulhar numa
experiência imersiva na história da cidade e da Ria Formosa,
desvendando também os segredos da dieta mediterrânica.

Líderes

Húngaros

Felicitam

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni e os seus irmãos de Itália (FdI) são os
vencedores claros das eleições italianas realizadas no
domingo. Os seus aliados húngaros foram rápidos a reagir e a
oferecer o seu apoio.

Szijjártó: a Hungria não
apoiará nada que ponha direta
ou indiretamente em risco a
construção da central nuclear
de Paks
A Hungria não apoia nada que ponha direta ou indiretamente em
risco a construção da central nuclear de Paks, disse o
Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro Péter Szijjártó aos
meios de comunicação públicos húngaros na segunda-feira.

Apesar da chuva, o nível da
água
do
Lago
Balaton
é

devastadoramente baixo
Apesar da chuva, o nível da água do Lago Balaton baixou: a
situação ainda não atingiu os históricos 37 centímetros, mas
continua a ser uma visão dramática, informou sonline.hu.

Portugal “não se pode fechar”
à
vontade
crescente
dos
franceses de se mudarem
Cerca de 20% dos franceses estão dispostos a mudar-se para
Portugal, segundo um estudo da OpinionWay, e o Governo explica
que o país não se pode fechar ao investimento estrangeiro.

Portugal
na
frente
na
diretiva sobre plásticos de
uso único
Portugal é dos poucos países da União Europeia que implementou
corretamente a diretiva sobre Plásticos de Uso Único, indica
um relatório divulgado pela organização europeia Rethink
Plastic Alliance.

O meu nome foi lido
Catedral de Santiago!

na

Cada pessoa persegue um desejo diferente no Caminho de
Santiago. Mas têm uma coisa em comum: todos eles procuram
alguma forma de autorenovação. Durante os quase 1000
quilómetros de percurso e 40 dias de caminho, os rituais da
peregrinação aprofundam e reforçam a vontade, e tornam uma
pessoa capaz de levar uma vida mudada uma vez chegado a casa.

