
Noticias    

Diário de Noticias 

- A ministra e os "swap" 

- Pacheco Pereira sobre Passos e Portas: "Estão com umas bocas que parecem uns cucos" 

- ÀS 15:00 : Cavaco Silva dá posse hoje a secretários de Estado 

- OLIVEIRA MARTINS : Gestores devem ser responsabilizados pelos 'swaps' 

- Francisco Louçã - Governo e presidenciais na agenda da esquerda 

- Grécia aprova lei para ter empréstimo da UE e da FMI 

- INQUÉRITO/SWAP : PSD acusa PS de "tentar imolar" ministra das Finanças 

- FMI GARANTE : Novo Governo sem impacto no programa de assistência 

- Paulo Pereira de Almeida - Escutas e as "quintas" do crime 

- José Manuel Pureza - O estado de exceção 

 

Correio da Manhã 

- Desemprego: Apenas 4 em cada 10 têm apoio : Meio milhão não recebe subsídio 

- Swap: Revelados e-mails da polémica : Ministra sabia de tudo 

- Carlos Zorrinho - Em Estado de "Silva" 

- Luciano Amaral - Agora escolha 

- João Pereira Coutinho - Lua-de-mel 
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Jornal de Noticias 

- Políticos exigiram sacrifícios, mas não se sacrificaram, diz António Barreto 

- Passos Coelho mantém "toda a confiança" na ministra das Finanças 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - O dia de todos os prodígios 

- O dilema entre 22S e 15O 

 

Público 

- Ministra foi alertada para reembolso antecipado de swaps em Julho de 2011 

- Governo insiste em acertar posição com PS para negociar com a troika 

- Ministra anuncia esta sexta-feira como vai cortar o IRC 

- Reitor da Universidade de Lisboa reclama "medidas urgentes" para ensino superior 

- PS condena privatização dos CTT, que "lesa os interesses nacionais" 

- É a ferramenta mais antiga da Europa ocidental. Tem 1,4 milhões de anos 

 

Ionline 

- Funcionários das secretas vão ser obrigados a dizer se são maçons 

- Nova taxa põe subsídios de desemprego abaixo do salário mínimo 

- Confiança. Governo muda discurso no papel, e na prática? 

- Economia. Empresas sufocam atulhadas na burocracia imposta pelo Estado 

- Eduardo Oliveira Silva - Penas e pavões 

- Raquel Varela - O fundo de estabilização financeira da Segurança Social 
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Expresso 

- Maria Luís: "Continuo a dizer que não menti" 

- Henrique Monteiro - O célebre novo ciclo (que é igual ao velho) 

- Daniel Oliveira - Privatização dos CTT: um crime sem perdão 

- O que diz a moção de confiança do Governo 

- Paulo Gaião - Swap no Estado de Direito 

 

Destak 

- Lei das Fundações "é inaceitável" - António Barreto 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha – Marinha condecora Garrett Macnamara 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

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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