
Noticias    

Diário de Noticias 

- Independentistas das Canárias estão "sob custódia" 

- Já (quase) ninguém se espanta: chuva pode voltar hoje 

- Ucrânia vai pedir para aderir à UE em 2020 

- Quarentena imediata para 1,2 milhões de habitantes na Serra Leoa 

- Enfermeiros em greve "visitam" Paulo Macedo 

- De Portugal à Noruega... de bicicleta 

- AFRICOM descarta instalação de base nas Lajes 

 

Correio da Manhã 

- Metro de Lisboa parado hoje todo o dia 

- Salário mínimo sobe em outubro 

 

Jornal de Noticias 

- Ainda ficaram por preencher nove mil vagas no Superior 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4144284
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4144120
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4144315&seccao=Europa
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4144334&seccao=%C1frica
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4144125
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4142585&seccao=Europa
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4143096
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=4143738
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/trabalhadores_do_metro_de_lisboa_estao_hoje_em_greve.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/salario_minimo_sobe_para_505_euros.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Passos era vice-presidente da bancada e ganhava mais por isso do que receberia pela  

exclusividade 

- O que esconde o secretário-geral da Assembleia da República? 

- Novos documentos sobre Passos Coelho 

- Há ratos e infiltrações nos contentores do Tribunal de Loures 

- Estado suporta 15% da subida do salário minimo. 

- IRS suporta mais de metade do aumento da receita fiscal  

 

Ionline 

- Caso Tecnoforma. Inquérito parlamentar avança se Passos não esclarecer 

- Bruxelas ameaça Portugal com regresso a tribunal devido a poluição do ar 

- Qualidade de ar. Nenhuma sala de aula escapa à poluição 

- Portugal vai ter três milhões de idosos em 2060, mais 972 mil do que em 2013 

 

Expresso 

- Soares: Governantes "são todos uns ignorantes e idiotas" 

- Salário mínimo. Segurança Social encaixa mais €4,7 milhões anuais, mas abdica de €19  

milhões 

- A carta em que Passos garante que foi deputado com exclusividade 

- PGR não investiga crimes prescritos 
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http://www.ionline.pt/artigos/portugal/bruxelas-ameaca-portugal-regresso-tribunal-devido-poluicao-ar
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/qualidade-ar-nenhuma-sala-aula-escapa-poluicao
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/portugal-vai-ter-tres-milhoes-idosos-2060-mais-972-mil-2013
http://expresso.sapo.pt/pgr-nao-investiga-crimes-prescritos=f890893
http://www.publico.pt/politica/noticia/passos-era-vicepresidente-da-bancada-e-ganhava-mais-por-isso-do-que-receberia-pela-exclusividade-1670803#/0
http://www.publico.pt/politica/noticia/o-que-esconde-o-secretariogeral-da-assembleia-da-republica-1670791
http://www.publico.pt/multimedia/fotogaleria/novos-documentos-sobre-passos-coelho-339529#/0
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ratos-e-infiltracoes-nos-contentores-no-tribunal-de-loures-1670797
http://www.publico.pt/economia/noticia/estado-suporta-15-do-encargo-da-subida-do-salario-minimo-1670801
http://www.publico.pt/economia/noticia/irs-suporta-mais-de-metade-do-aumento-da-receita-fiscal-1670765
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/caso-tecnoforma-inquerito-parlamentar-avanca-se-passos-nao-esclarecer
http://expresso.sapo.pt/soares-governantes-sao-todos-uns-ignorantes-e-idiotas=f890962
http://expresso.sapo.pt/salario-minimo-seguranca-social-encaixa-mais-836447-milhoes-anuais-mas-abdica-de-836419-milhoes=f890934
http://leitor.expresso.pt/#library/expressodiario/24-09-2014/caderno-1/temas-principais/03_TP-Tecnoforma
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Diário Económico 

- Alemanha assume não estar "particularmente feliz" com compra de activos pelo BCE 

- Preços das casas com maior subida em quatro anos 

- Governo aprova hoje as regras para distribuir fundos comunitários 

- Fisco dá ordem aos serviços para aumentarem a pressão 

 

Notícias ao Minuto 

- Marques Guedes Tecnoforma? "Não é assunto do Conselho de Ministros" 

- Caso Tecnoforma Exclusividade rendia-lhe menos do que ser 'vice' da bancada 

- INE Preços da habitação registam maior aumento desde 2010 

- Greves Governo de Passos entrou e país parou a cada cinco dias 

- Polícia MarítimaIndependentistas das Canárias deixam hoje a Madeira e "não estão detidos 

 

Observador 

- Governo entregou Fundação Espírito Santo à família 

- Podia ser ditado: Metro parado, Lisboa caótica 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://economico.sapo.pt/noticias/alemanha-assume-nao-estar-particularmente-feliz-com-compra-de-activos-pelo-bce_202270.html
http://economico.sapo.pt/noticias/precos-das-casas-com-maior-subida-em-quatro-anos_202275.html
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-aprova-hoje-as-regras-para-distribuir-fundos-comunitarios_202252.html
http://economico.sapo.pt/noticias/fisco-da-ordem-aos-servicos-para-aumentarem-a-pressao_202244.html
http://observador.pt/2014/09/25/governo-sai-direcao-da-fundacao-espirito-santo/
http://observador.pt/2014/09/24/na-quinta-feira-o-metro-de-lisboa-nao-vai-dar-lado-nenhum/
http://www.noticiasaominuto.com/politica/280946/tecnoforma-nao-e-assunto-do-conselho-de-ministros
http://www.noticiasaominuto.com/politica/280812/exclusividade-rendia-lhe-menos-do-que-ser-vice-da-bancada
http://www.noticiasaominuto.com/economia/280938/precos-da-habitacao-registam-maior-aumento-desde-2010
http://www.noticiasaominuto.com/pais/280218/governo-de-passos-entrou-e-pais-parou-a-cada-cinco-dias
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/280917/independentistas-das-canarias-deixam-hoje-a-madeira-e-nao-estao-detidos
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 

25-09-2014 

 

http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0925/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




