
Noticias    

Diário de Noticias 

- Portugal alivia regras para isolamento e treina uso de fatos para casos de ébola 

- Reino Unido volta a atacar imigrantes, mas portugueses ainda são bem vistos 

- Só quem escreveu um livro pode dar aulas de Educação Visual 

- Famílias, empresas e Estado vão levar 10 anos a voltar à normalidade 

- Navio patrulha sofre "danos" após "embate" quando zarpava dos Estaleiros de Viana 

 

Correio da Manhã 

- Estado emagrece serviços secretos 

 

Jornal de Noticias 

- Madeira, Açores e Faro sob aviso amarelo 

- Duas barras marítimas fechadas e duas condicionadas 

 

Público 

- Países mais procurados pelos emigrantes portugueses querem livrar-se dos desempregados 

- Crónica do fim do império: ascensão e queda dos Espirito Santo 

- Governo tem de alterar lei para alargar efeito dos vales de educação no IRS 

- Compensar alunos sim, mas sem mais aulas por semana e fora das pausas lectivas 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Ionline 

- Legislativas. Patrões querem eleições antecipadas 

- Cameron ameaça limitar o acesso de imigrantes europeus ao mercado britânico 

- Congresso debate turismo de culinária como mercado a explorar por Portugal 

- José Soeiro. "A Boyden só foi contratada após a Heidrick ter entregue o trabalho" 

- Sida. Vacina "feita à medida" para diferentes fases pode ser a solução 

- Correios de Portugal foram a entidade com mais despesas assumidas: 22 milhões de euros 

 

Expresso 

- Salário mínimo sobe hoje €20 na função pública - mas basta para fugir à pobreza? 

- Lisboa sem Metro na terça-feira devido a greve 

- Vai pagar mais ou menos IRS? Veja as simulaçõe 

- Crato acusado de estar sempre a viajar 

- "Olá, aqui fala a vencedora do Prémio Nobel da Paz!” 

 

Diário Económico 

- Desconto de filhos no IRS beneficia menos de 27% das famílias 

- Função Pública começa hoje a receber com duplo corte 

- PT afunda em bolsa e já vale menos de mil milhões de euros 

- Redução da TSU a partir de Novembro 

- Preços dos combustíveis descem hoje para níveis de Janeiro de 2011 

- Reitores acusam Governo de violar promessas no OE 2015 

- Lisboa reúne gurus da publicidade 

- Drenagem de Alcântara estava avariada no dia das cheias 
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Notícias ao Minuto 

- Boyden Rui Rio defende-se de polémica e ameaça processar jornal 

- OE 2015 Por que se corta nas 'gorduras' do Estado e despesa não emagrece 

- Banca Caixa reclama 114 milhões na insolvência da ES Irmãos 

- Impostos Sacos de plástico com alimentos escapam a regra dos dez cêntimos 

- IRS Vales de educação só entram para as suas contas se for aumentado 

- Impostos Ir à escola ou à manicura é o 'mesmo' para as Finanças 

- Diário da República Redução da TSU para empresas que paguem salário mínimo  

publicada hoje 

- Finanças Se falhar um dia na entrega do IRS perde direito a deduções 

 

Observador 

- PT cai mais 6,5% em bolsa para um mínimo histórico 

- Patrões já falam de eleições antecipadas 

- Protocolo de ébola ativado em Barcelona 

- Metro de Lisboa em greve a partir da meia-noite 

 

 
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   

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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