
Noticias    

Diário de Noticias 

- Europa. Mais uma onda de mortes no Mediterrâneo 

- Duodécimo do subsídio pode cair de forma "natural" em janeiro 

- Fosun indisponível para subir proposta pelo Novo Banco 

- FMI avisa. Se resgate grego falhar pode surgir novo stress financeiro na zona euro 

- Viriato Soromenho Marques - Além dos limites 

- Sílvia de Oliveira - O problema do Novo Banco também é seu 

 

Correio da Manhã 

- Jerónimo: "Sejam chineses ou alemães somos contra” 

- Refugiados agradecem apoio da GNR 

- Lusa questionada sobre nova direção 
 

Jornal de Noticias 

- É necessário? Não é? 

- Rafael Barbosa - Défice de solidariedade 

 

Público  

- Plataforma vai “organizar a generosidade da sociedade portuguesa” 

- Coligação PSD/CDS alerta classe média para as “guinadas à esquerda” 

- Manuela Ferreira Leite apresenta livro de socialista às portas da campanha eleitoral 
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Ionline 

- Bruxelas prepara sistema permanente para gestão do acolhimento de emigrantes 

- Os consumidores portugueses são os que mais pagam pelo gás e luz 

- Rangel ainda não decidiu se vai libertar Sócrates 

 

Expresso 

- “Para que é que hei de ir embora mais cedo para depois estar sozinho?” 

- Bagão Félix. Crise de refugiados “vai determinar o fim da UE” 

- Michael Seufert - Da crise dos refugiados 

 

Diário Económico 

- Fosun rejeita pagar mais pelo Novo Banco mas admite rever condições 

- Refugiados são "problema da Alemanha", diz líder húngaro 

- Estado assegura 90% do financiamento previsto em 2015 

- Rajoy anuncia eleições gerais para perto de 20 de Dezembro 

- Incerteza nas eleições gregas começa a assustar a Europa 

- Mudanças nos cargos de topo em Bruxelas geram desconforto nas capitais 

- FMI: Abrandamento económico na China pode ter impacto pior do que o previsto 
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Noticias ao Minuto 

- "O ISIS colocou um alvo sobre Portugal" e Mário "foi lutar" 

- Requalificação rende menos 200 euros do que há quatro anos 

- Novo Banco comprometer défice? "Não há qualquer risco", diz ministro 

 

Observador 

- Manuais escolares: correr meio mundo para não ter de os comprar 

- Hungria faz campanha a ameaçar refugiados que tentem entrar no país 

- António Guterres acusa Governo húngaro de agravar crise dos refugiados 

- Pais ficam obrigados a pagar pensão de alimentos até aos 25 anos do filho 

 

Sapo.pt 

- Ryanair diz que é urgente abertura de aeroporto no Montijo 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 

Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas  

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES EM MISSÃO NO  

KOSOVO REALIZAM CROSS TRAINING COM MILITARES NORTE AMERICANOS  

 

 

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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