
Noticias    

Diário de Noticias 

- DECISÃO : Cavaco vai promulgar Orçamento do Estado para 2014 

- MENSAGEM DE NATAL : Passos quer saída da 'troika' sem "perturbações" 

- MENSAGEM DE NATAL : PCP diz que mensagem de Passos é "hipócrita" e acusa Governo  

de piorar vida dos portugueses 

- Dez personalidades fazem a antevisão de 2014 

- Aviso laranja em dez distritos devido a agitação marítima 

- Adriano Moreira - A pregação do Papa Francisco 

- Pedro Tadeu - Ainda bem que Passos Coelho não percebe 

- Mário Soares - O Tribunal Constitucional 

- Viriato Soromenho Marques - Os heróis do Natal de 14 

 

Correio da Manhã 

- Cavaco explica tudo no Ano Novo 

- Passos Coelho: “Os melhores anos estão para vir” 

- Portugal paga 3 mil milhões em juros e comissões desde 2012 

 

 

Jornal de Notícias 

- Fernando Santos - As rabanadas de Belém 
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Público 

- Sem fiscalização preventiva, Orçamento do Estado entra em vigor em Janeiro 

- Greve faz lixo acumular-se nas ruas de Lisboa 

- Manuel Loff – 2013 

- Ex-secretário de Estado acusa relatora dos swaps de fazer “política rasteira” 

- Forças Armadas: consequências graves de decisões piores (*) 

 

 

Ionline 
- Economistas querem discutir nas europeias saída do euro 

- Estado paga 418 mil euros à Morais Leitão por assessoria nos swaps 

- OE 2014. PCP acusa Presidente da República de cumplicidade com o governo 

- Catalunha proíbe corte do serviço no Inverno. Grécia oferece luz 

- Jorge Bateira - Perder as ilusões 

 

Expresso 

- Defensores da austeridade sofrem de amnésia 

 

Diário Económico 

- Preço da electricidade sobe 2,8% em 2014 

- Os 20 dias que custaram milhões a Portugal 
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As Nossas Forças Armadas 

Exército - TOMADA DE POSSE DO NOVO 2º COMANDANTE DO HQ NRDC-ESP 

Força Aérea - Força Aérea trabalha para que tenha umas festas seguras 

 

 

 

 

 

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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