
Noticias    

Diário de Noticias  

- Barómetro 40 anos de Democracia: Soares foi quem deu mais contributos positivos.  

Cavaco no polo oposto 

- BARÓMETRO 40 ANOS DE DEMOCRACIA : Insatisfação é o sentimento dominante 

- António Costa Pinto - A Abril o que é de Abril 

- AJUDA EXTERNA : Última avaliação da 'troika' arranca hoje em Lisboa 

- RELATÓRIO DO FMI : Novo programa de rescisões na Função Pública até junho 

- Chefe da Missão doFMI em Portugal: "É prematuro especular" sobre aumentos do salário  

mínimo 

- Viriato Soromenho Marques - Churchill tem razão 

- Pedro Tadeu - Conheço um condenado à morte pelo Estado 

- Adriano Moreira - A fronteira dos interesses 

- Filme português em competição no Festival de Cannes 

 

Correio da Manhã 

- FMI apela a consenso político e alerta para riscos negativos 

- Miguel Macedo: segurança é importante para os desprotegidos 
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http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3823258&seccao=Convidados
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3823621&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3822555
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=3822623&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3823254&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3823231&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3823137&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=3823611&seccao=Cinema
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/economia/fmi-apela-a-consenso-politico-e-alerta-para-riscos-negativos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/portugal/miguel-macedo-seguranca-e-importante-para-os-desprotegidos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias 

- Imprensa e tropa são de confiança 

- Frente Comum promete luta contra "destruição de direitos" 

- "Esta coligação está a passar a certidão de óbito ao 25 de Abril", diz Otelo 

- Loureiro dos Santos diz que foi "insensato" recusar a palavra aos capitães de Abril 

 

Público 

- FMI quer mais reformas, consenso e salários mais baixos 

- Mário Soares quer governo derrubado; Freitas pede novo partido 

- José Vítor Malheiros - O jogo da banca e o jogo da bancada 

 

Ionline 

- FMI. Aposentados do Estado são o alvo principal das reformas das pensões 

- Portas afasta taxa para produtos nocivos para a saúde 

- 25 de Abril. Freitas apela ao "povo" para castigar governo nas europeias 

- Eduardo Oliveira Silva - O reino da confusão propositada 

- António Cluny - Na morte de García Márquez 
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Expresso 

- Que protecção social têm os desempregados? 

- Daniel Oliveira - 25 de abril (1): "D" de democracia 

- Governo vai fechar 50% das repartições de finanças até ao final de maio 

- Governo prevê relançar privatização da TAP este ano 

- Pedro Almeida Cabral - As pensões e a incompetência estratégica 

 

Diário Económico  

- Se o Governo falhar corte das rendas excessivas é o mercado laboral que paga 

- Governo está a trabalhar na limpeza do balanço dos bancos 

- Barclays Portugal reintegra gestores suspensos 

- FMI deixa aviso para o pós-troika 

- FMI insiste em reforma abrangente na CGA 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Luís Alves de Fraga - A grande diferença 
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As Nossas 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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