
Noticias    

Diário de Noticias 

- CTT vendidos a "investidores do melhor que há" 

- Baptista-Bastos - Portugal nebuloso 

- Nuno Saraiva - E se falassem de política? 

- Celeste Cardona - A política, os políticos e os cidadãos 

 

Correio da Manhã 

- Sindicatos pedem aumento do salário mínimo 

 

Público 

- Portas reconhece ser pertinente perguntar como o BES passou despercebido à troika 

- PSD defende Governo no BES e empurra responsabilidades para o Banco de Portugal 

- Auditoria já tinha alertado para problemas na rede informática dos tribunais 

- Discussão sobre aumento do salário mínimo arrasta-se para o final de Setembro 

- Governo diz que venda dos CTT deve inspirar outras empresas 

- Concentração de CO2 sofreu maior aumento anual dos últimos 30 anos 
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Ionline 

- Conheça a história da relação entre Cavaco e Salgado 

- D. Manuel Clemente defende descida de impostos 

- Relatório da OCDE. Tirar um curso superior já não compensa como antes 

- Carlos Moedas é o novo comissário da investigação 

- Juncker cria núcleo duro a quatro na Comissão Europeia 

- Debater a dívida no parlamento sim, mas a reestruturação nem pensar 

- Luís Osório - Cavaco Silva e Ricardo Salgado 

- Europa pede corte das pensões, mas Passos já avisou que não avança sem o PS 

 

Expresso 

- Espírito Santo Saúde dá luz verde aos mexicanos 

- A entrevista que tramou o vice-governador do Banco de Portugal 

- Águas de Portugal limpa mais de metade das suas chefias 

- Alexandre Abreu - O colapso do futuro 

 

Diário Económico 

- Taxas Euribor negoceiam pela primeira vez em terreno negativo 

- Pires de Lima admite lançar privatização da TAP "nas próximas semanas" 

- Mais de 88% dos professores contratados ficam no desemprego 

- França fecha 2014 e 2015 com défice superior ao de Portugal 

- Maioria volta a mudar estatuto da aposentação no Estado 
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Notícias ao Minuto 

- Estudo : Portugal é dos países da Europa com menos feriados 

- Reação : PS diz que conseguiu travar nomeação de Moedas para pasta social 

- Diploma : Privados poderão passar a definir o 'destino' dos desempregados 

- Justiça : Há dois anos que ministra sabia que Citius ia dar problemas 

 

Observador 

- Passos nega “interferência” direta ou indireta no GES 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Inicia Curso de Promoção a Sargento-Chefe 

 

 

 

 

 

 

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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Site: www.aofa.pt 
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