
 

Noticias    

Diário de Noticias 

- Relvas: Grécia deve seguir caminho de Portugal e Irlanda 

- HOSPITAIS : Custos em excesso rondam os 804 milhões de euros 

- IRS: Empregados no privado pagam mais 2% já este mês 

- Moody's baixa 'rating' de Portugal 

- GNR : Profissionais e sargentos em iniciativa de rua 

 
Correio da Manhã 

-  IRS dá bónus à Função Pública 

 
Jornal de Noticias  

- Salários a partir dos 675 euros penalizados pela subida do IRS 

- Maior parte dos doentes com enfarte toma medidas erradas 

 

Público 

- Cientistas conseguem regenerar corações depois de enfarte 

- Presidentes das 10 juntas de Matosinhos exigem demissão de Miguel Relvas 

- Sargentos acusam Aguiar-Branco de querer “desmantelar parte das Forças Armadas” 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=2303344&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2303092&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO034766.html?page=0
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=2303095&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2303361
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/irs-da-bonus-a-funcao-publica
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2303425&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Saude/Interior.aspx?content_id=2303449&page=-1
http://www.publico.pt/Sociedade/cientistas-conseguem-regenerar-coracoes-depois-de-enfarte-1533587
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/presidentes-das-10-juntas-de-matosinhos-exigem-demissao-de-miguel-relvas--1533578
http://www.publico.pt/Pol%C3%ADtica/sargentos-acusam-aguiarbranco-de-querer-desmantelar-parte-das-forcas-armadas-1533560
http://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

Ionline 

- PIB português diminuiu 1,5% em 2011 

- Autonomia das escolas. Directores contra “cedência” aos sindicatos 

- Pequim garante não querer comprar Europa, mas já detém 416 mil milhões da sua dívida 

- BCP. BdP pode chumbar lista para órgão sociais 

- Michel Chossudovsky. “Estamos num cenário de terceira guerra mundial. E todos vão  

perder” 

- A Europa não acredita em Atenas apesar da vitória do acordo 

 
Destak 

 
- Produção recua em dezembro 1,1% na zona euro e 1,6% em Portugal - Eurostat 

- PIB português diminuiu 1,5 por cento em 2011 -- INE 

- "Venda das seguradoras da CGD traz mudança de peso no mercado" - Presidente do ISP 

- Lucros das empresas seguradoras descem 91% para 36 ME em 2011 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Cidadã alemã resgatada de falésia 

Marinha - Exercício de Combate à Poluição em Faro 

Marinha - Mais de 33 mil pessoas deram os parabéns à Sagres 

Exército – Regimento de Transmissões – Dádiva de Sangue ao Instituto Português do 

Sangue  

 

 

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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