
Noticias    

Diário de Noticias 

- Banco de Portugal contratou por ajuste direto assessor para venda do Novo Banco 

- ACP "completamente de acordo com carta por pontos" 

- Deco contesta tarifa única para viagens de táxi a partir do aeroporto de Lisboa 

 

Correio da Manhã 

- Ramalho Eanes elogia Sampaio da Nóvoa  

- Professores temem maus resultados 

- Alterações na carta de condução 

- TAP nas mãos de estrangeiros 

- Receitas a 23% voltam ao IRS 

- Contas da RTP de 2014 arrasadas 

- "Seria um erro acabar com prova docente" 
 

Jornal de Noticias 

- Automóvel Clube de Portugal "completamente de acordo com carta por pontos" 

- Caos na entrega das propostas 2020 

- 15 propostas do PS para os impostos, saúde e educação 
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Público 

- Draghi: reformas são urgentes para evitar recuo do crescimento potencial 

- Condutores com infracções graves no cadastro partem do zero na nova carta 

- O museu dos Coches esteve mais de dois anos à espera deste dia 

- Governo quer protecção de crianças mais controlada pelo Ministério Público 

- Banco de Portugal contrata por ajuste directo assessor para venda do Novo Banco 

- Finanças admitem erro no registo das facturas de saúde 

 

Ionline 

- Os 182 dias em que Sócrates passou de ex-primeiro-ministro ao preso 44 

- Confrontos no Marquês. Falta poder à polícia para exercer autoridade 

- Barroso. saída da Grécia é um cenário cada vez mais provável 

- TAP. Governo quer que Efromovich e Neeleman melhorem as propostas 

- Rasmussen. “Com os cortes na defesa não faz sentido Juncker falar num exército” 

- Novos grupos hospitalares vão aliviar sobrecarga na Grande Lisboa 

- Novas regras para a carta de condução 

 - OCDE. Fosso entre os mais ricos e os mais pobres nunca foi tão elevado no mundo 

- PS. Costa quer medidas mais polémicas votadas individualmente 

 

Expresso 

- BES. Lesados e desesperados, emigrantes manifestam-se em Paris  

- Varinas e caravelas em 3D no Arco da Rua Augusta  

- Deco contesta tarifa única para táxis no aeroporto de Lisboa  
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Expresso (cont.) 

- Portugueses não acreditam que PS vá descer os impostos  

- O excluído e os dois que ficam  

 

Diário Económico 

- Draghi: reformas estruturais são “vitais” para assegurar estabilidade e prosperidade no euro 

- Contribuintes obrigados a provar que têm receita médica para deduzir no IRS 

- Famílias com três ou mais filhos vão ter desconto no imposto automóvel 

- Ramalho Eanes apoia Sampaio da Nóvoa 

- Contratação polémica faz regressar mal-estar ao Banco de Portugal 

- PS quer que ADSE deixe de ser exclusiva para funcionários públicos 
 

Noticias ao Minuto 

- IRS Está instalada a confusão em torno das faturas de saúde 

- Mariana Mortágua Bloco acusa Governo de "privataria" 

- Banco de Portugal BdP já escolheu novo assessor para venda do Novo Banco 

- Madeira Programa do Governo aprovado com votos favoráveis do PSD 

- Desemprego jovem Portugal vai receber pré-financiamento de 48 milhões 

- Associação Escolas desconheciam versão final de carta por pontos 

- Ambiente Portugal deverá definir "até ao verão" contribuição para o Fundo Verde do Clima 
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 Observador 
- Nove perguntas (muito) pessoais a Jerónimo Sousa 

- O "comboio fantasma" de Oeiras. O que correu mal? 

- Ramalho Eanes apoia Sampaio da Nóvoa 

- Tenha atenção quando pedir fatura na farmácia 

- "Temos de impedir que PS e PSD juntem trapinhos" 

- Carta por pontos entra em vigor em junho de 2016 

- Sampaio da Nóvoa pede "revolução nas escolas" 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas (cont.) 

( 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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