
Noticias    

Diário de Noticias 

- Luxemburgo rejeita gestão controlada da Rio Forte 

- Insultar funcionários do fisco vai dar multa ou prisão até cinco anos 

- Judiciária aperta o cerco a maçons que controlavam ajustes diretos no MAI 

- Um em cada quatro portugueses está em risco de pobreza 

- Secretário de Estado João Grancho acusado de plágio 

- Portugal forma equipas para ajudar países da CPLP contra o ébola 

- Sacos de plástico vão custar 10 cêntimos em 2015 

- Secretário de Estado "beneficia" empresa de Rui Rio 

- Crato vai gastar este ano mais 529 milhões do que o previsto 

- Portugal desperdiça um milhão de toneladas de comida por ano 

- BE questiona homenagem da Marinha a Alpoim Calvão 

 

Correio da Manhã 

- IRS: despesas até 600 euros podem ser deduzidas 

- Centros de saúde com salas de ébola 

 

Jornal de Noticias 

- Portugueses mais pobres e a ganhar menos do que em 1974 

- Equipa médica pronta para ajudar Guiné-Bissau a não ter ébola 

- Saiba o essencial que vai mudar o seu IRS 
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Público 

- Secretário de Estado plagiou textos sobre a “dimensão moral” da profissão docente 

- Espírito Santo International e Rioforte entram em insolvência 

- Novo IRS beneficia quem tem filhos e inclui despesas como vestuário e comida 

- Crianças mais expostas à pobreza desde 2010 em Portugal 

- Fiscalidade verde vai ser paga pelos automobilistas 

- PIB gasto em ciência em 2012 caiu mais do que se pensava 

 

Ionline 

- Secretário de Estado muda regras de concurso e beneficia empresa de Rui Rio 

- Salgado protegeu contabilista que acusou de alterar as contas 

- Nunca o governo gastou tanto com os seus gabinetes: mais 864 mil euros que no último  

Orçamento do Estado 

- IRS. Idosos passam a valer um abatimento de 300 euros no IRS dos filhos que queiram 

tomar conta deles 

- IRS. ACP diz que medidas continuam a incidir sobre "o elo mais fraco" 

- Eurostat. Portugal com 2.ª quebra homóloga na produção da construção em Agosto 
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Expresso 

- Julgamento de Duarte Lima. Acórdão será lido a 28 de novembro 

- Juros da dívida a subir em toda a zona euro 

- Reforma do IRS. Despesas de educação "estão salvaguardadas" 

- PS vai chumbar OE 2015 

Diário Económico 

- Entregar IRS fora do prazo retira 'novas' deduções 

- Pobreza: Risco em Portugal aumenta desde 2009 

- Novo Banco anula provisão para dívida de 300 milhões à Venezuela 

 

Notícias ao Minuto 

- Reforma Calçado, roupa, comida. Tudo que 'vier à rede passa a ser peixe' para IRS 

- Ministra OE2015: Apoio ao investimento na agricultura mantém-se 

- INE Preços na produção industrial recuam 1% em setembro 

- ACSS Mobilidade dos médicos só é imposta até 60 kms da residência 

- Rui Duarte Morais "Ideia para devolução da sobretaxa deve aplicar-se a outros impostos" 

- Congresso Ministra dá números da reforma e diz que é preciso prosseguir 

- PCP Chumbado projeto para proibir comissões em contas à ordem 
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Observador 

- Quatro empresas do GES à beira da insolvência 

- PS leva depoimentos de Barroso e Portas à PGR 

- Um mês depois ainda há salas de aula vazias 

- Pobreza ou exclusão atingia 31,6% das crianças 

 

 

 
OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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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   
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