
Noticias    

Diário de Noticias 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS : Jerónimo pede "pancadão eleitoral" ao Governo 

- EUROPEIAS : Rangel faz queixa de Alegre a Schulz e Maria de Belém 

- EUROPEIAS : Marisa Matias quer Maria da Fonte a inspirar 'revolta' 

- CAMPANHA ELEITORAL : Juncker diz que pessoas são tão importantes como capital 

- Juros da dívida a subir em todos os prazos 

- Mário Soares - Direitos humanos 

 

Correio da Manhã 

- Demografia: relatório compara Portugal com restantes países da UE 74 divórcios por cada 
100 uniões 

 

Jornal de Noticias 

- Seguro promete "sob palavra de honra" repor cortes aos reformados 
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http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3925194&page=-1
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.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/sociedade/74-divorcios-por-cada-100-unioes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3924894&page=-1
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Ministério admite alterar projecto de "lei da rolha" dos profissionais de saúde 

 - “Irregularidades” na Espírito Santo Internacional podem afectar reputação e cotação do 
BES 

- Governo recupera plano de 2013 e extingue apoios ao emprego 

- Santana Castilho - Se eles esquecem, lembremos nós! 

 

Ionline 

- Europeias. “O Bloco Central está todos os dias a trabalhar para a abstenção”, diz o BE 

- PPP. PS e maioria juntos para reforçar o controlo pelo parlamento 

- Eduardo Oliveira Silva - Abster-se é demitir-se 

 

 

Expresso 

- Francisco Louçã : "Levem o vosso salário e IRS à urna de votos" 

- Henrique Monteiro - A Associação das Forças Armadas representa quem? 
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Diário Económico 

- Coligação teme "derrota histórica", diz Assis 

- Juro a 10 anos acima de 4% pela primeira vez desde Abril 

- Rangel queixa-se aos socialistas europeus das acusações de Alegre 

- Rangel: "Merkel não está a negociar nas costas dos governos" 

- Governo mantém excepção nos salários dos gestores da CGD 

- PSD convoca Conselho Nacional para depois das eleições 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Loureiro dos Santos – Entrevista à RTP 

- Tenente-Coronel António Costa Mota - "A Vergonhosa Teoria do “São todos iguais”” 
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As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - TREINO DE MILITARES PORTUGUESES NO  

KOSOVO  

Estado-Maior-General das Forças Armadas - KOSOVO - MILITARES PORTUGUESES  

PARTICIPAM NO EXERCÍCIO SILVER SABER - ROCK DRILL  

 

 

 

 

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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