
Noticias    

Diário de Noticias 

- ORDEM DOS MÉDICOS : Impedir médicos de falarem deve gerar "revolta nacional" 

- Adriano Moreira - Navegação à vista 

- Pedro Tadeu - Os resultados eleitorais vão ser uma fraude 

- Mário Soares - Direitos humanos 

- Famílias perderam 753 milhões em saúde e habitação no IRS 

 

Correio da Manhã 

- Seguro ao Governo: "Mostrem a carta que escreveram ao FMI" 

- Caixa Geral vai ser privatizada 

 

Jornal de Noticias 

- Casais deixam de ter filhos devido à incerteza financeira para os criar 

- Ministra rejeita acusação de privatização da Justiça 

- Jerónimo de Sousa diz que objetivo da CDU é derrotar partidos da troika 

- Miguel Guedes - Ultrapassar pela Esquerda 

 

Público 

- Governo junta nas mesmas instalações centros de emprego e de Segurança Social 

- José Vítor Malheiros - A lei da rolha disfarçada de código de ética 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=3923320&page=-1
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3922604&seccao=M%E1rio%20Soares&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/fisco/interior.aspx?content_id=3922147&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/politica/seguro-ao-governo-mostrem-a-carta-que-escreveram-ao-fmi
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/caixa-geral-vai-ser-privatizada
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3923277&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=3923504&page=-1
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3923493&page=-1
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=3922637&opiniao=Miguel%20Guedes
http://www.publico.pt/economia/noticia/atendimento-dos-servicos-de-emprego-e-de-seguranca-social-passara-a-ser-feito-no-mesmo-espaco-1636603
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/a-lei-da-rolha-disfarcada-de-codigo-de-etica-1636601?page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- Crescimento da economia da OCDE desacelera para 0,4% no 1.º trimestre face ao anterior 

- Nuno Ramos de Almeida - Democracia amordaçada 

- António Cluny - Uma oportunidade a não perder 

 

Expresso 

- A 'Sagres' como nunca a viu 

- Juros da dívida continuam a subir 

 

Diário Económico 

- Merkel diz estar já a preparar nova Comissão Europeia 

- Goldman não antecipa mudanças de política caso o PS venha a ser governo 

- Banco Santander ganha processo de swaps em tribunal 

- Juros da dívida com maior ciclo de subidas do ano 

- Só Portugal regista queda quase contínua do emprego desde 2002 

- Entidades-chave do sector público perdem pessoal mais qualificado 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Tenente-General Formeiro Monteiro – Hospital das Forças Armadas (uma capacidade 

ameaçada) 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES VOTAM NO  

AFEGANISTÃO  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES VOTAM NO KOSOVO  

PARA AS ELEIÇÕES EUROPEIAS 

 

 

 

 

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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