
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ana Gomes propõe Maria de Belém para candidata presidencial 

- Ricardo Salgado revela que teve duas reuniões com Cavaco Silva 

- Paulo Pereira de Almeida - O neoliberalismo que mata 

- Fernanda Câncio - Não existir 

 

Correio da Manhã 

- Fisco passa famílias a pente fino 

 

Jornal de Noticias 

- Bastonária dos Advogados pede "exoneração imediata" da ministra da Justiça 

- Oposição desafia Cavaco e envia-lhe perguntas sobre o BES 

- PCP considera "fiscalização e regulação bancárias uma farsa" 

- PSD quer saber "fundamentos" para pedir esclarecimentos a Cavaco Silva 

- Ministério admite negociar Castelo do Queijo com a Câmara do Porto 

- Paula Ferreira - Fazer política sem esquecer a história 

- Cristina Azevedo - Gregos e troianos 

 

Público 

- Grécia bate o pé, mas União Europeia mantém-se firme nas sanções contra a Rússia 

- Martin Schulz optimista após encontro com Tsipras 
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Ionline 

- Passos reclama sucesso nas contas públicas e aponta crescimento como prioridade 

- IRS. Falsas declarações com multas que podem ir até 22,500 mil euros 

- Salgado encontrou-se com Cavaco duas vezes. E pediu ajuda a Portas 

- LIVRE abre portas a cidadãos para decidir listas de deputados e programa político 

- Luís Osório - Sete dias que abalaram o mundo, versão II 

- José Diogo Madeira - Lisboa vista de Atenas 

 

Expresso 

- Passos destaca redução da despesa. "História da carochinha", responde Ferro 

- Inflação negativa agrava-se na zona euro. Espectro de deflação no horizonte 

- Cavaco e Portas chamados à comissão de inquérito ao BES 

- EDP distribuiu menos eletricidade e menos gás em 2014 

 

Diário Económico 

- Portugal é o quarto país com mais desemprego 

- PSD e CDS desvalorizam reuniões de Salgado com poder político 

- Plano contra a evasão fiscal atingirá sobretudo os pequenos negócios 

- Comissão admite dar mais tempo a Atenas para cumprir objectivos 

- Europa e EUA mais frágeis ameaçam equilíbrio mundial 
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Noticias ao Minuto 
- Primeiro-ministro : Passos contra conferência europeia para renegociar dívidas soberanas 

- Decreto-lei : Clientes de luz e gás no mercado regulado sem cortes de energia 

- PSD : Passos reclama sucesso nas contas públicas 

- PCP : Jerónimo põe Passos "do lado de Merkel" 

- Mercados : Petróleo desce mas combustíveis voltam a subir na próxima semana 

 

Observador 

- Salgado reuniu com políticos antes do aumento de capital do BES 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel  Manuel Bernardo - Carta Aberta ao Primeiro-Ministro de Portugal Desconsideração 
do Ministro da Defesa Nacional aos Militares 
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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   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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