
Noticias    

Diário de Noticias 

- PRESIDENTE DO EUROGRUPO : Portugal comunica em Bruxelas saída 'limpa' do programa 

- CHRISTINE LAGARDE : FMI vai continuar a "trabalhar de perto" com o Governo 

- COMISSÕES DE PROTEÇÃO : Mais de 12 mil crianças alvo de negligência 

- CASO BPN : Julgamento que opõe BdP a antigos gestores arranca hoje 

- PRÉMIOS EUROPA NOSTRA : Distinguidos dois projetos portugueses hoje entregues 

- Pedro Marques Lopes - Foi você que pediu uma política de verdade? 

 

Correio da Manhã 

- PSP tem 1480 agentes para a pré-reforma 

 

Jornal de Noticias 

- Bruxelas avisa que permanecem riscos negativos em Portugal apesar da recuperação 
económica 

- José Mendes - O rodízio dos cortes 

- Rui Sá – Desabafos 

- João Luís Barreto Guimarães - Curso superior de deputado 
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Público 

- Portugal vai continuar sob vigilância dos credores externos até pagar o essencial dos 
empréstimos 

- Marte aqui na Terra 

- Manuel Carvalho - O pecado original do DEO 

- Estado assume 1200 milhões de dívidas da Carris e STCP

 

Ionline 

- Seguro automóvel. Como poupar até 500 euros por ano 

- UGT diz que saída sem programa cautelar é "mistificação” 

- Veiga Simão. O ministro da ditadura e da democracia 

- PS concorda com Passos. "É bom para o país" sair sem cautelar, diz Seguro 

- Eduardo Oliveira Silva - Saímos sem muletas mas a coxear 

- Tomás Vasques - Milagre de Deo 

 

Expresso 

- Daniel Oliveira - A saída inteira e limpa, onde emergimos da noite e da dívida 

- Saída limpa é a "escolha certa na altura certa" 

- Portugal tem dinheiro para viver um ano sem ir aos mercados 
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Diário Económico 

- Tribunal Constitucional é o maior risco, aponta a Comissão Europeia 

- Portugal termina resgate mas continua a responder perante a ‘troika’ até 2038 

- A credibilidade externa e a reputação interna 

- Bruno Faria Lopes - Medidas para os juízes do TC – e para as eleições 

- Mercados em Zoom: Investidores indiferentes à saída limpa 

- Bruxelas revê em baixa crescimento da zona euro em 2015 

- Chineses e Soares dos Santos ganham mais de 100 milhões em dividendos 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra Almeida Moura - Duas questões "Ucranianas" 

- Tenente-Coronel Brandão Ferreira - FORÇAS ARMADAS E GOVERNO: O ESTADO EM 
DESAGREGAÇÃO 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO FLORIMAX 

Marinha - APOIO A EMBARCAÇÃO DE RECREIO DESGOVERNADA 

Marinha - RESGATE DE INDIVÍDUO DE UMA FALÉSIA NA SERRA DA ARRÁBIDA 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRÊS TRIPULANTES DO NAVIO MERCANTE “ORIENT JASMINE” 

Marinha - FRAGATA BARTOLOMEU DIAS ATRACOU NO PORTO DE LUANDA 

Marinha - DIA DA MARINHA: CONFERÊNCIA DE APRESENTAÇÃO 

Força Aérea - Força Aérea na Salvaguarda da Vida Humana 

 

 

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: 
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Site: www.aofa.pt 
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