
Noticias    

Diário de Noticias 

- Função pública terá devolução total de salários em 2016 

- PPP: Governo arrisca buraco de 120 milhões no Orçamento 

- Suécia é o primeiro país da União Europeia a reconhecer estado Palestiniano 

 

Correio da Manhã 

- Impostos impedem que consumidores beneficiem da queda do preço do petróleo –  

Economist 

- Caças portugueses escoltam bombardeiros russos 

- Técnicos da PJ que trabalhavam no Citius cessam funções 

 

Jornal de Noticias 

- Daniel Deusdado - Perda do bónus dos juros da casa: mais uma traição 

 

Público 

- Passos Coelho diz que 2015 será "um momento de viragem" 

- António Costa diz que a ZER é "um paliativo" para algo "inevitável": fechar o centro de  

Lisboa ao transporte individual 

- Está a nascer o maior instituto de astronomia de Portugal 
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Ionline 

- Governo responde ao TC. Salários repostos em 2016 

- INE. Produção industrial cai 1,3% em relação ao mesmo período do ano passado 

- Bruxelas informa que sentimento económico sobe em Portugal pelo 2.º mês consecutivo,  

em Outubro 

- Zona Euro regista excedente de conta corrente de 42,7 mil milhões de euros 

- Caças F-16 da FAP detectam e afastam dois bombardeiros estratégicos russos 

- Luís Osório - Uma chantagem inqualificável 

- Jorge Bateira - À esquerda, tempo de rever a estratégia 

 

Expresso 

- Voámos num F-16 

- Passos dá razão a Portas: a reforma do Estado está no OE 

- Portugal e Colômbia vão cooperar na área da Defesa - Aguiar-Branco 

 

Diário Económico 

- Passos não devolve a totalidade do corte salarial em 2016 se ganhar as eleições 

- Parlamento exige explicações sobre casa penhorada por dívida de 1.900 euros 

- Lula já prepara candidatura à presidência em 2018 
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Notícias ao Minuto 

- Banca : Direção da supervisão do Banco de Portugal sofre duas baixas de peso 

- Paulo de Azevedo : Presidente da comissão instaladora do banco de fomento quer sair 

- PCP : "Este orçamento segue o rumo de medidas de empobrecimento" 

- General Garcia Leandro : NATO preparada para agir depois de ação de caças russos 

 

Observador 

- Orçamento. Passos garantiu “devolução integral” dos cortes, em 2016, mas agora já diz que  

será de 20% 

- Loureiro dos Santos - Especialista militar defende rearmamento da NATO para evitar guerra  

com Rússia 

- Fez-se luz na Capela Sistina (outra vez) 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Primeiro-Ministro visita Base Aérea N.º 4 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - EMGFA CONFIRMA PRESENÇA DE AERONAVES  

NÃO IDENTIFICADAS EM ESPAÇO AÉRO PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

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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