
Noticias    

Diário de Noticias 

- GRANDE INVESTIGAÇÃO : 120 mil crianças sofrem com falta de comida 

- PS fica à espera das propostas do Governo 

- UGT exige que Governo esclareça compromisso com a troika sobre pensões 

- PCP DIZ : Novo cálculo de pensões mantém "caminho de assalto" 

- ÚLTIMA TRANCHE PAGA EM JUNHO : Programa da ajuda externa termina a 17 de maio 

- Pedro Marques Lopes - O trabalho e o salário mínimo 

- 90% dos pedidos de ajuda à Deco acabam em insolvência 

 

Correio da Manhã 

- Paulo Portas reúne-se com os partidos para discutir reforma de Estado 

 

Jornal de Noticias 

- Mulheres ganham menos e estão em minoria nos cargos de chefia 

- José Mendes - Saque nos centros históricos 

- Paulo Ferreira - Quem tem fome não tem escolha 
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Público 

- Número de jovens “nem-nem” cai para 400 mil no final de 2013 

- Ministério das Finanças reitera que medida que substitui a CES ainda não está decidida 

 - “Privatizar só os comboios que dão lucro leva à degradação do serviço público” 

- Glória Rebelo - O Estado social nos 40 anos de Abril 

- Maiores bancos da Europa cortaram 80 mil trabalhadores em 2013 

- Governos têm até 2030 para começar a reduzir emissões e evitar aquecimento catastrófico  

do planeta 

 

Ionline 

- Cortes na despesa. Maioria dos portugueses contra fim das Forças Armadas 

- Sondagem i/Pitagórica. Portugueses acham políticos da ditadura mais honestos que os  

actuais 

- Pensões vão ficar sujeitas a factores económicos e demográficos 

- Isabel Moreira "O discurso de que não há alternativa só Deus, em existindo, o poderia  

fazer" 

- Produtividade. Cada trabalhador vale mais 30% em exportações 

- Eduardo Oliveira Silva - A triste figura dos políticos de hoje 

- Tomás Vasques - Crónica mundana 

- António Mariano - Carta aberta ao primeiro-ministro 
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Expresso 

- Henrique Neto - "Assunção Esteves nunca foi tida como muito sã da cabeça" 

- Crónica do regresso do exílio 

- Os melhores filmes de 2013, segundo o Expresso 

- 25 de Abril é símbolo consensual da democracia 

- Lionel Jospin - "Revolução dos cravos foi fundamental para o PS francês" 

 

 

Diário Económico 

- Marcelo Rebelo de Sousa - Promessa de Passos sobre salário mínimo é “jogada eleitoral” 

- Troika diz que Governo apresenta nova lei das pensões até final de Julho 

- Salário Mínimo vale hoje menos 50 euros que em 1974 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Contra-Almirante Nunes da Silva – Não somos Gado 

- Capitão-Tenente Paulo Martins - Pensões vão depender do crescimento económico e da  

demografia 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército – Concurso de Admissão aos Estabelecimentos Militares de Ensino - 2014/2015  

Exército – Biblioteca do Exército –  Aquisições do Mês 

Exército – Apresentação Pública do memorial Virtual aos Mortos na Grande Guerra 

Exército - COMEMORAÇÕES DO 630º ANIVERSÁRIO DA BATALHA DOS ATOLEIROS 

Força Aérea - Força Aérea finaliza formação de Controlo de Tráfego Aéreo a três alunos  

afegãos 

Força Aérea - Cerimónia do Dia do Combatente na Batalha 

Força Aérea - CEMFA no Simpósio de Trabalho das Forças Aéreas da NATO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas – Transferência de Autoridade de Comando no  

Kosovo  

 

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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