
Noticias    

Diário de Noticias 

- Fisco investiga empresas nacionais ligadas ao Luxemburgo Leaks 

- Cada vez mais um país de velhos: 2,8 milhões de idosos e 900 mil crianças 

- Costa quer gestão da UE na dívida pública acima dos 60% 

- Escândalo fiscal no Luxemburgo fragiliza Juncker 

- Freitas aconselha providência cautelar para impedir venda da PT 

 

Correio da Manhã 

- Espírito Santo foge ao Fisco com esquema 

- Educação ‘perde’ 219 milhões de euros 

-'Luz verde' para aumento dos descontos para ADSE 

 

Jornal de Noticias 

- Timor justifica expulsão de magistrados com fortalecimento do Estado de Direito 

- Ministra da Justiça destaca défice abaixo dos 3% pela primeira vez em 40 anos 

- Rafael Barbosa - Rui Rio e a fraude do grão ducado 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Timor-Leste: onde está a verdade? 

- Daniel Deusdado - E o jackpot da austeridade sai a Passos Coelho 
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Público 

- António Costa propõe orçamentos plurianuais e novo fundo para recapitalizar as PME 

- TC deu luz verde ao aumento dos descontos da função pública para a ADSE 

- Portugal vai ter quebra de 40% de população jovem até 2060, a maior da UE 

- BCE já iniciou a preparação técnica para comprar dívida pública 

 

Ionline 

- BES. O i explica-lhe as razões por que Ricardo Salgado e outros ex-administradores não  

foram presos 

- GNR com 432 novos militares a partir de hoje 

- Presidente do Eurogrupo critica declarações da troika após missão a Portugal 

- Maria Helena Guimarães - Imagine-se e pasme-se! 

 

Expresso 

- Ulrich admite processar Estado se prejuízo do BPI com Novo Banco for elevado 

- Tribunal Constitucional aprova aumentos para a ADSE 

- Doze perguntas e respostas sobre os portugueses na Jihad 

- Draghi manda preparar mais estímulos monetários 

- LuxLeaks. Juncker falta a conferência no dia em que todos o queriam ouvir 

- Luxemburgo nega ilegalidades fiscais 

- Navio russo que deixou a Marinha em alerta esteve na Expo'98 
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Diário Económico 

- A carta que a maioria enviou ao PS para negociar IRS 

- Caso Relvas arrasta-se nas mãos da juíza há oito meses 

- Mais de 19 mil reformados no Estado este ano 

- PS aceita negociar IRS com a maioria 

- Empresas ameaçam subir preços em 2015 dos passes e bilhetes 

 

Notícias ao Minuto 

- Defesa : Aguiar-Branco quer Rui Rio a contribuir para vitória nas eleições 

- Fisco : Supercrédito dá milhões à Sonae e 11 euros a pequenos produtores 

- Constitucional : Aumento de descontos para ADSE "é razoável" 

 

Observador 

- Rioforte estava falida em março, alertou PwC. A PT investiu em abril 

- Aguiar-Branco: “Espero que Rui Rio seja candidato a deputado pelo PSD nas próximas  

legislativas” 

- Tudo o que deve saber sobre a União Bancária 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - COMEMORAÇÕES DO DIA DO EXÉRCITO NA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  

Força Aérea - Países do Mediterrâneo Ocidental cooperam em Iniciativa 5+5 

 

 

 

 

 

 

 

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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