
Noticias    

Diário de Noticias 

- Sobretaxa de 3,5% no IRS mantém-se em 2014 

- PS diz que portugueses vão sofrer mais austeridade em 2014 

- PCP destaca que vão manter-se todas as medidas de austeridade 

- BE critica manutenção de medidas de austeridade em 2014 

- Governo e sindicatos discutem Lei do Trabalho no Estado 

- Fernanda Câncio - Sado-maluquismo 

- José Manuel Pureza - O desafio da abstenção 

 

Correio da Manhã 

- Populares invadem Ministérios 

- Alunos em greve contra aulas à chuva 

- Segredo absoluto sobre futura RTP 

- Deputados aprovam baixa de IRC 
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Jornal de Notícias 

- Sindicato dos Quadros do Estado acusa Paulo Portas de mentir sobre a TSU 

- António Costa diz que PS ainda não é alternativa clara de Governo no imediato 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Confissões de um militante 

 

Público 

- O que podem esperar os contribuintes, funcionários públicos e reformados em 2014 

- Troika teme novos chumbos do TC, Governo sem plano de contingência 

- Finanças esperam 700 milhões com regularização de dívidas este ano 

- Ferreira Leite elogia os militantes que não apoiaram certos candidatos do PSD 

- Economistas discordam de Cavaco sobre a sustentabilidade da dívida 

 

Ionline 
- Troika impõe défice de 4% em 2014. Cortes têm de chegar aos 2481 milhões 

- Contratos a prazo podem voltar a ser prolongados 

- Perdão de dívidas até 20 de Dezembro para cumprir défice de 5,5% 

- Santander oferece financiamento ao Estado para pagar swaps... ao Santander 

- Ex-ministro de Cavaco critica clima de 'caça às bruxas' dentro do PSD 

- Ferreira Leite: "Resultados das autárquicas são lição para PSD" 

- Eduardo Oliveira Silva - Afinal quanto melhor pior 

- Carlos Pimenta - Liberdade de escolha: o bom e o mau 
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Expresso 

- Governo adia anúncio de cortes para debate do OE 

- Jardim "anda iludido com a realidade" 

- João Oliveira novo líder parlamentar do PCP 

 

Destak 

- Portugal é dos países periféricos onde o Vaticano comprou menos dívida pública 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - AÇÃO DE BUSCA E SALVAMENTO LOCALIZA VELEIRO FURTADO NAS BERMUDAS 

Força Aérea - Formação e treino em curso NRBQ no Brasil 

 

 

 

 

 

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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Site: www.aofa.pt 
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