
Noticias    

Diário de Noticias 

- CTT preparam-se para entrar na corrida pela PT 

- Marido da ministra das Finanças processado por insultos e ameaças 

- Paula Teixeira da Cruz perde batalha das escutas para Miguel Macedo 

- Milhares de trabalhadores vão estar hoje em luta pelo emprego, direitos e salários 

 

Jornal de Noticias 

- Mais de 500 professores recusaram rescindir contrato 

- Rafael Barbosa - Os ricos não pagam a crise 

 

Público 

- Só no ano passado emigraram 110 mil portugueses 

- Parlamento Europeu rejeita levantar imunidade a Ana Gomes 

- ADSE passa para Paulo Macedo com nova gestão escolhida pelas Finanças 

- Costa não garante reposição imediata dos salários da função pública 

- Banco de Portugal não vai revelar resultados da auditoria ao BES 

- Acossado pelo escândalo do Luxemburgo, Juncker promete uma revolução fiscal 

- Raquel Varela - Angela Merkel, a poesia e os nossos “demasiados licenciados” 
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Ionline 

- MP investiga marido da ministra das Finanças por ameaças a jornalista 

- BES. Bancos invocam sigilo para não enviarem documentação para a comissão parlamentar  

de inquérito 

- Jean-Claude Juncker admite ser responsável pelo golpe fiscal 

- Centenas de trabalhadores do Alfeite em desfile de protesto com a CGTP 

- Wilton Fonseca - A mão 

 

Expresso 

- Passos pede "amplo entendimento coletivo para decidir estratégia para o futuro" 

- Poiares Maduro escolhe especialista em recursos humanos para liderar a Lusa 

- Eanes: Estado tem de "respeitar compromissos que assumiu" 

- "O que andava a fazer Cavaco quando condecorou Bava?", perguntam trabalhadores da PT 

 

Diário Económico 

- PSD arruma debate sobre restruturação da dívida em dois dias 

- Dívida portuguesa é a segunda mais sensível ao impacto da desinflação 

- Juncker tenta redenção com “resposta alargada” à evasão fiscal na UE 

 

Notícias ao Minuto 

- Documento : Os 'sete pecados mortais' do Orçamento 

- Vaticano : Papa quer duches na praça de São Pedro para sem-abrigo 

- OE2015 : Ministra das Finanças ouvida hoje no Parlamento 
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Observador 

- Costa: “Ninguém faz assim [um gesto] e a austeridade desaparece” 

 

TVI 24 

- Militares são «desconsiderados e discriminados» 

- Três militares com legionella internados 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- AOFA – Comunicado do Conselho Deontológico  
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO MAR 

Exército - ANIVERSÁRIO DO MUSEU MILITAR DE ELVAS 

Exército - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O EXÉRCITO E O CENTRO DE FORMAÇÃO  

PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS DO SUL 

Exército - VISITA DE S. EXA. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO REGIMENTO DE CAVALARIA  

Nº 3 

Força Aérea - Coronel Tito Mendonça assume Comando da Base Aérea N.º4 

 

 

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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