
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo confirma vinda de 1500 refugiados de guerra 

- Viriato Soromenho Marques - Nomadismo monetário 

- Pedro Tadeu - A justiça dos anónimos também anda terrível 

- Bernardo Pires de Lima - Nem novo, nem credível 

 

Correio da Manhã 

- Descontos só pagam 13,7% das pensões 

- Fernando Vicente - O roubo 

 

Jornal de Noticias 

- BPN custou ao Estado em 2014 mais 500 milhões do que em 2013 

- Paula Ferreira - O desemprego de Passos 

 

Público  

- Novas inscrições nos centros de emprego voltam a subir 

- Factura do Estado com o BPN subiu 485 milhões em 2014 

- Cada família pagou em média mais 1415 euros de IRS 

- Carneiro e Pizarro desentendem-se e criam mais um problema a Costa 

- Emissão de vistos gold avança antes da regulamentação da nova lei ser publicada 

- José Vítor Malheiros - União Europeia: do Pártenon até à Máfia em 57 anos 
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Ionline 

- BPN custou ao Estado 2,7 mil milhões até ao final de 2014 

- Legislativas. PR ouve esta terça-feira os partidos para marcar a data das eleições 

- Fundo de Resolução da banca “foi indevidamente excluído do OE” 

 

Expresso 

- De Passos para Tsipras: “Se quem pede e gere o empréstimo diz que aquilo não resulta, o 
melhor é não perdermos dinheiro” 

- Mariana Mortágua garante que BE não quer ver Portugal como “uma colónia da Comissão 
Europeia” 

- Desconfiança, reservas, clubes dentro do clube: Passos reage à “vanguarda” de Hollande 

 

Diário Económico 

- "Nem Grécia nem Portugal têm hipóteses de ficar no euro" 

- Passos avisa que o país se deve preparar para taxas de juro mais altas 

 

Noticias ao Minuto 

- BCE preocupado com possível 'bolha' no mercado europeu 

- Vai cortar nas doses, mas foi a escolhida para cantinas escolares 

 

Observador 

- O computador que levou o Homem à Lua 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- Coronel de Cavalaria Francisco Carvalhaes - "Assalto à assistência social das Forças  

Armadas" - Uma verificação, a um tempo irónica e amarga 
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http://www.aofa.pt/rimp/Cor_Cav_Carvalhaes_Assalto_Assistencia_Social_FAs.pdf
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

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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