
Noticias    

Diário de Noticias 

- PÓS-TROIKA : Seguro estraga foto de Passos com "divergência insanável 

- CRIMEIA : Putin aprova projeto para incorporar Crimeia na Rússia 

- SOCIEDADE ALCOOLOGIA : Crise está a aumentar número de casos de alcoolismo 

- ESTUDO : Portugueses cada vez menos satisfeitos com democracia 

- PARTICIPAÇÕES DA PSP : MP instaura 5 inquéritos sobre manifestação de polícias 

- PORTO : Mais de 1100 famílias em bairros sociais devem rendas 

- Adriano Moreira - A palavra do Papa 

- Pedro Tadeu - Incrível: Jardim Gonçalves tem razão 

- Mário Soares - O manifesto dos 70 

 

Correio da Manhã 

- Primeiros socorros Surfistas aprendem a salvar vidas nas praias portuguesas 

 

Jornal de Noticias 

- Famílias levaram corte de mil milhões no IRS 

- Governo tem "obrigação" de criar condições para regresso aos mercados sem qualquer  

apoio 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3759647&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=3759920&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3759880&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3759904&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3759411&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3759877&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3759459&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3759631&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3759458&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/surfistas-aprendem-a-salvar-vidas-nas-praias-portuguesas
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3759579
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3759594&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Publico 

- Alemanha prefere que Portugal saia do resgate sem rede de segurança europeia 

- Apenas 12% dos portugueses pagam as contas sem dificuldades 

- José Vítor Malheiros - Não ao colaboracionismo 

- Portugueses têm orgulho no país e vergonha do sistema político e económico 

- Banif quer rescindir contratos com 300 funcionários 

- Protestos na Grécia por Governo querer vender edifícios históricos 

- Estudo contabiliza 148 tempestades fortes em Portugal no século XIX 

 

Ionline 

- Juros da dívida a descer em todos os prazos e a dois anos para mínimos de Janeiro de 2010 

- Vontade da maioria devia ditar as políticas, e não o plano do governo 

- Apesar da crise, oito em cada dez portugueses dizem ter orgulho em Portugal 

- Portugal. Reestruturar dívida ia atingir em cheio o sistema financeiro 

- António Cluny - MP: os ensinamentos da Turquia 

- Nuno Ramos de Almeida - As vozes da ira 

 

Expresso 

- O pleno das más notícias 

- "Os alemães têm uma visão muito positiva sobre o esforço feito pelos portugueses" 
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http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/juros-da-divida-descer-todos-os-prazos-dois-anos-minimos-janeiro-2010
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/vontade-da-maioria-devia-ditar-politicas-nao-plano-governo
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/apesar-da-crise-oito-cada-dez-portugueses-dizem-ter-orgulho-portugal
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-reestruturar-divida-ia-atingir-cheio-sistema-financeiro/pag/-1
http://www.ionline.pt/iopiniao/mp-os-ensinamentos-da-turquia
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Diario Económico 

- Constitucional alemão dá luz verde a fundo de resgate europeu 

- Reformas : CGA dá informações divergentes sobre regras das pensões 

 

Destak 

- Festival volta a celebrar a década de 80 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/constitucional-alemao-da-luz-verde-a-fundo-de-resgate-europeu_189292.html
http://economico.sapo.pt/noticias/cga-da-informacoes-divergentes-sobre-regras-das-pensoes_189272.html
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Tenente-Coronel da Força Aérea Portuguesa assume funções na UNAMA 

 

 

 

 

 

 

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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