
Noticias    

Diário de Noticias 

- Passos: Cortes temporários de salários e pensões são para durar 

- Caso BCP: Erro dos tribunais ameaça processo da CMVM 

- Deco recebe meio milhão de reclamações em 2013 

- PRESIDENTE DA REPÚBLICA : Exonerados conselheiros que assinaram manifesto 

- Alunos de mais de cem escolas em protesto nas ruas 

- Televisões admitem abdicar da cobertura das europeias 

- Viriato Soromenho Marques - Os homens não são todos iguais 

- André Macedo - Manifestamente lisos 

- Fernando Pinto: "Queremos a privatização o mais rápido possível" 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco dá aval a 165 mil novos cortes nas pensões 

- Imposto aumenta em carros a gasóleo 

 

Jornal de Noticias 

- Procurador diz que Governo de Sócrates tinha conhecimento das escutas 
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Publico 

- Emigração levou um quinto dos trabalhadores qualificados de Portugal 

- Consultores que assinaram manifesto deixam Belém, FMI e Bruxelas afastam  

reestruturação 

- Percentagem de trabalhadores com sinais de esgotamento quase duplicou em seis anos 

 

Ionline 

- Estado condenado a pagar a ex-espião 

- CTT vão lançar cartão de crédito até ao Verão 

- Manifesto. Cavaco exonera assessores e demarca-se da reestruturação da dívida 

- PCP confronta hoje Governo com “exploração e empobrecimento” e apresenta alternativa 

- Quem assina? PS e BE em peso. PCP de fora 

- FMI. Dificuldades foram erradamente atribuídas ao ajustamento 

 

Expresso 

- Montenegro diz que maioria do eleitorado do PSD está contra a coadoção 
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Diario Económico 

- Governo mantém descontos para ADSE em 3,5% apesar do veto 

- Troika exige cortes de dois mil milhões para concluir avaliação 

- Ministério Público pede prisão efectiva para Vara e Penedos 

 

Destak 

- Processo BCP que prescreveu esteve mais de cinco anos no Banco de Portugal 

- Mota Soares anuncia mais tempo para trabalhadores independentes pagarem dívidas à  

segurança social 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - ENTREGA DO ESTANDARTE NACIONAL AO 1º BIMEC/KFOR 

Força Aérea - Voto de congratulação à Esquadra 751 – “Pumas” 

Força Aérea - Força Aérea participa em exercício multinacional em Cabo Verde 

 

 

 

 

 

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: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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