
Noticias    

Diário de Noticias 

- Estado de emergência em Baltimore. Recolher obrigatório e soldados nas ruas 

- PSD desafia Costa a submeter programa económico do PS a uma auditoria 

- Mário Soares - Um mau discurso 

 

Correio da Manhã 

- Serviços mínimos na greve da TAP 

- Eduardo Dâmaso - Indigência política 

 

Jornal de Noticias 

- Morte de jovem que fazia slide: Militares alegam falta de formação 

- Paula Ferreira - Ameaça desconhecida 

- Mariana Mortágua - O que nós precisamos é de creches 

- Miguel Guedes - O lápis azul do arco 

- Fernando de Jesus - A governança da água 

 

Público 

- "A dívida de Portugal vai ser reestruturada. É tão simples quanto isso" 

- É oficial: cientistas modificaram o ADN de embriões humanos 

- Escolas de Ensino Artístico manifestam-se em Lisboa com música 

- João Miguel Tavares - Estranha estupidez 

- Aprovado novo regime sancionatório para o não pagamento de portagens 
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Ionline 

- Passos Coelho espera que greve na TAP não impeça privatização 

- SNS comparticipa medicamentos que deviam ser pagos pelas seguradoras 

 

Expresso 

- Quatro décadas de democracia: 31 mulheres ministras e 467 homens 

- Costa e Piketty a uma só voz. "Eleições em Portugal e Espanha podem servir para reorientar 
a Europa" 

- Ameaça russa. Secretário-geral da NATO quer mostrar força da organização 
 

Diário Económico 

- Execuções e IRS lideram queixas dos contribuintes 

- China prepara plano de estímulos para reestruturar dívida pública 

- Descida da prestação da casa ainda não reflecte Euribor negativa 

- Greve “prejudica” privatização da TAP 

- Inspecção do Trabalho em greve pela primeira em 20 anos 

- Estratégias dinâmicas são a aposta das gestoras para enfrentar taxas negativas 

- Restantes sindicatos da TAP "muito preocupados" com postos de trabalho 
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Noticias ao Minuto 

- Empresas : Falhas no e-fatura ditam suspensão de reembolso do IVA 

- Banca : Não há regra para as taxas fixas de crédito à habitação 

- Governo : Passos elogia EDP e realça "sacrifício adicional" das empresas 

 

Observador 
- Os camaradas do Syriza no Parlamento Europeu 

- O que prometia a AD há 36 anos 

- Como os filhos sofrem com o divórcio dos pais segundo a idade 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Capitão-de-Fragata Fuzileiro José Manuel Neto Simões (Vogal do Conselho Nacional da 

AOFA) - "25 de Abril: falta consolidar a Democracia" 
 

- Capitão-de-Fragata Serafim Silveira Pinheiro - "AMIGOS DE ABRIL E OUTRA GENTE" 
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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 ) 

 

Força Aérea - Medalhas do Centenário apresentadas no MUSAR 

Força Aérea - Segurança e Higiene no Trabalho em debate na AFA 

 

 

 

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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