
Noticias    

Diário de Noticias 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS : 'Pesos-pesados' juntam-se a caravanas no último dia 

- REPRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA : CGD e Parpública anunciam venda de 11% da REN 

- COMÍCIO BE EM COIMBRA : "Vamos cortar onde lhes dói mais" 

- CAMPANHA ELEITORAL : Seguro promete "olhos nos olhos" devolver reformas 

- ELEIÇÕES EUROPEIAS : Jerónimo pede mais um esforço a "100 metros da meta" 

- EUROPEIAS : PS não tem "mais autoridade moral", defende Balsemão 

- Viriato Soromenho Marques - Pelo respeito obrigatório 

- José Manuel Pureza - A outra abstenção violenta 

 

Jornal de Noticias 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Renascer das cinzas 

 

Ionline 

- Europeias. A eleição de 21 que pode acabar num 31 

- Europeias. Pacheco Pereira diz que não vai votar a favor do governo 

- Manuela Ferreira Leite sobre as europeias. “Os deputados não sabem que mandato 
levam” 

- Contas públicas. Despesas estão a cair, receitas a subir, mas défice quase triplicou 

- Luís Rosa - O fantasma do BPN no horizonte 

- Lauro António - Vamos a votos! 
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Público 

- Receita fiscal ajuda a compensar aumento da despesa acima do previsto 

- Quase dois terços dos professores admitem que a motivação para estar na escola diminuiu 
nos últimos anos 

- Providência cautelar suspende privatização dos resíduos 

- Governo vai iniciar testes à reorganização dos serviços públicos já a partir do Verão 

- São José Almeida - Degradação política 

- Mônica Salmaso leva à Culturgest “muito do seu Vinicius” 

- Walter Alvarez: Ciência moderna nasceu com os Descobrimentos portugueses, antes de 
Copérnico e Galileu 

 

Diário Económico 

- Governo marca reuniões com grupos candidatos à concessão dos transportes 

- Número de organismos públicos com falta de licenciados aumentou 78% 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Governo marca reuniões com grupos candidatos à concessão dos transportes 

Número de organismos públicos com falta de licenciados aumentou 78% 

 

 

 

 

 

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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