
Noticias    

Diário de Noticias 

- BILHETES DO TESOURO : Portugal regressa hoje aos mercados com duas emissões 

- CDS/CONGRESSO : Portas quer baixar IRS até 2015 

- INDÚSTRIA : Setor aeronáutico português vive período "dourado" 

- LISBOA : Av. da Liberdade e 4 freguesias são de interesse público 

- Nuno Crato, parágrafo menor 

- BCE prepara bazuca monetária para travar recessão 

- CAVACO SILVA : Pagamento de subsídio de férias analisado com prioridade 

 

Correio da Manhã  

- Fraude: Polícia Judiciária do Porto efetuou ontem 15 detenções : Segurança Social alvo de  

burla de 3 milhões 

- Ministro Paulo Macedo faltou à apresentação do relatório : Privado discrimina doentes da  

ADSE 

- Greve geral : Pais pedem adiamento do exame de Matemática 

- O nojo das PPP 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3271329
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3271154
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3271317&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3270787&seccao=Sul
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3271224&seccao=Baptista%20Bastos&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dinheirovivo.pt/Economia/Artigo/CIECO177202.html
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3271067
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/seguranca-social-alvo-de-burla-de-3-milhoes
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/saude/privado-discrimina-doentes-da-adse
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/pais-pedem-adiamento-do-exame-de-matematica
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/paulo-pinto-mascarenhas/o-nojo-das-ppp
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- UNESCO aprova construção da barragem de Foz Tua 

- Ministro da Economia defende redução da carga fiscal "assim que possível" 

- PSD/CDS-PP chumbam propostas da oposição para pagar subsídios de férias até julho 

- Diário de Vasco da Gama incluído no Registo da Memória do Mundo da UNESCO 

 

Público 

- Deputados do PSD querem saber quanto custam os sindicatos de professores 

- Taxas mais altas nas emissões de dívida feitas por Portugal 

- Governo diz que electricidade teria subido 11,4% sem alterações legislativas 

- Estado já pagou 1000 milhões de euros aos bancos envolvidos nos swaps 

 

Ionline 

- Cavaco diz que “há muita riqueza a explorar ainda” na agricultura 

- Troika em Lisboa segunda-feira em missão intercalar 

- Matérias fiscais serão tratadas pelo governo a propósito do OE 2014 

- Portugueses com poder de compra 25% inferior à média da UE em 2012 

- Um país moribundo 

- Go Barroso 

- A excepção alemã 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3271469&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3271633
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3271553&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Cultura/Interior.aspx?content_id=3271600&page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/deputados-do-psd-querem-saber-quanto-custam-os-sindicatos-de-professores-1597767
http://www.publico.pt/economia/noticia/taxas-mais-altas-nas-emissoes-de-divida-feitas-por-portugal-1597752
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-diz-que-electricidade-teria-subido-114-sem-alteracoes-legislativas-1597749
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-ja-pagou-1000-milhoes-de-euros-aos-bancos-envolvidos-nos-swaps-1597665
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/cavaco-diz-ha-muita-riqueza-explorar-ainda-na-agricultura
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/troika-lisboa-segunda-feira-missao-intercalar
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/materias-fiscais-serao-tratadas-pelo-governo-proposito-oe-2014
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugueses-poder-compra-25-inferior-media-da-ue-2012
http://www.ionline.pt/iOpiniao/pais-moribundo
http://www.ionline.pt/iOpiniao/go-barroso
http://www.ionline.pt/iOpiniao/excepcao-alema
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Expresso 

- Portas defende descida do IRS ainda nesta legislatura 

- Barroso "tem de aplicar as decisões, mais nada", diz PM francês 

 

Destak 

- Conselho de Ministros informal vai estabelecer prioridades para o resto do mandato 

- Crato promete dar ainda hoje informação sobre exames de matemática do 6.º e 9.º anos 

- Parlamento debate dia 11 aumento do horário de trabalho e mobilidade na função pública 
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http://expresso.sapo.pt/portas-defende-descida-do-irs-ainda-nesta-legislatura=f814800
http://expresso.sapo.pt/barroso-tem-de-aplicar-as-decisoes-mais-nada-diz-pm-frances=f814789
http://www.destak.pt/artigo/167243-conselho-de-ministros-informal-vai-estabelecer-prioridades-para-o-resto-do-mandato
http://www.destak.pt/artigo/167236-crato-promete-dar-ainda-hoje-informacao-sobre-exames-de-matematica-do-6.-e-9.-anos
http://www.destak.pt/artigo/167235-parlamento-debate-dia-11-aumento-do-horario-de-trabalho-e-mobilidade-na-funcao-publica
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Navio-Escola Sagres na Holanda 

Marinha – Colóquio 100 anos dos Submarinos em Portugal 

Marinha – NTM Creoula e a campanha EMEPC/M@RBIS / Algarve 2013  

 

 

 

 

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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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Navio-escola-Sagres-na-Holanda.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/RPNoticia11.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/NTM-CREOULA-CAMPANHA-EMEPC-MRBIS-ALGARVE-2013.aspx
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0619/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts



