
Noticias    

Diário de Noticias 

- CASO TECNOFORMA : Passos Coelho foi denunciado por "Vasco" 

- CASO TECNOFORMA : Passos Coelho recusa "striptease" bancário 

- Paulo Pereira de Almeida - A juventude "inútil" 

- Fernanda Câncio - Referencial de ética 

 

Correio da Manhã 

- Passos: “Nunca recebi qualquer valor da tecnoforma” 

- Veja o processo de Passos enviado aos deputados 

 

Jornal de Noticias 

- Jorge Fiel - O mentiroso omite? Que medo! 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Os desconcertos do Mundo! 

- Pedro Ivo Carvalho - A máquina de fazer cobradores 

- Rafael Barbosa - Passos no seu labirinto 

 

Público 

- "Plano B" do ministério com folhas de Excel para distribuir processos aos juízes tem erros 

- Governo só mantém RSI porque "União Europeia não deixa acabar com ele" 

- Redução da TSU deixa de fora trabalhadores contratados a partir de Junho 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4146363
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4146221&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4145451&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4145783&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/2014_09_26_passos.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/veja_o_processo_de_passos_enviado_aos_deputados.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4143639&opiniao=Jorge%20Fiel
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4145781&opiniao=Pedro%20Bacelar%20de%20Vasconcelos
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4145780&opiniao=Pedro%20Ivo%20Carvalho
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4145923&opiniao=Rafael%20Barbosa
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/plano-b-do-ministerio-com-folhas-de-excel-para-distribuir-processos-aos-juizes-tem-erros-1670922
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/governo-so-mantem-rsi-porque-uniao-europeia-nao-deixa-acabar-com-ele-1670897
http://www.publico.pt/economia/noticia/reducao-da-tsu-deixa-de-fora-trabalhadores-contratados-a-partir-de-junho-1670920
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline 

- António João Maia - Um copo com água 

 

Expresso 

- Geração 2020. Qual o futuro de Portugal aos olhos dos jovens? 

- C-130 português vai transportar ambulâncias para lutar contra o ébola 

- Aurora Teixeira - Pelo fim do salário mínimo 

 

Diário Económico 

- Investimento nas renováveis criará 18 mil postos de trabalho até 2020 

- “Está legalmente vedado ao Ministério Público proceder a investigação” 

- PSD prepara mudança de estratégia se Costa ganhar 

 

Notícias ao Minuto 

- Estado : Pensões dão 'dores de cabeça' a Orçamento do Governo 

- Caso Tecnoforma : Arquivamento pode ter ignorado crimes por prescrever 

- Rui Machete : "Solução para a Líbia é política e não militar" 
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http://economico.sapo.pt/noticias/investimento-nas-renovaveis-criara-18-mil-postos-de-trabalho-ate-2020_202307.html
http://economico.sapo.pt/noticias/esta-legalmente-vedado-ao-ministerio-publico-proceder-a-investigacao_202359.html
http://economico.sapo.pt/noticias/psd-prepara-mudanca-de-estrategia-se-costa-ganhar_202341.html
http://www.ionline.pt/iopiniao/copo-agua/pag/-1
http://expresso.sapo.pt/geracao-2020-qual-o-futuro-de-portugal-aos-olhos-dos-jovens=f891001
http://expresso.sapo.pt/c-130-portugues-vai-transportar-ambulancias-para-lutar-contra-o-ebola=f891099
http://expresso.sapo.pt/pelo-fim-do-salario-minimo=f891117
http://www.noticiasaominuto.com/economia/281418/pensoes-dao-dores-de-cabeca-a-orcamento-do-governo
http://www.noticiasaominuto.com/politica/281403/arquivamento-pode-ter-ignorado-crimes-por-prescrever
http://www.noticiasaominuto.com/mundo/281105/solucao-para-a-libia-e-politica-e-nao-militar
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Descobrir o património à boleia de 500 atividades gratuitas 

 

Diabo 

- As últimas da Defesa (II) (*) 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://observador.pt/2014/09/25/descobrir-o-patrimonio-boleia-de-500-atividades-gratuitas/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Marinha - POLÍCIA MARÍTIMA APREENDE 1000 KG DE AMÊIJOA NO TEJO 

Marinha - OPERAÇÃO CONTRA A VENDA ILEGAL DE PESCADO NO PORTO DA PÓVOA DE  

VARZIM 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO – SETEMBRO 

Força Aérea - Mais de 350 pessoas transportadas de C-130 no Mali 

Força Aérea - Videoconferência com os contingentes 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MINUSMA- VOO DE AJUDA HUMANITÁRIA 

 

 

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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http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Policia-Maritima-apreende-1000KG-de-ameijoa-no-Tejo.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Operacao-contra-a-venda-ilegal-de-pescado-no-porto-da-Povoa-de-Varzim.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/BIBLIOTECADOEX%C3%89RCITO%E2%80%93DESTAQUEBIBLIOGR%C3%81FICO-SETEMBRO14.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-677-mais-de-350-pessoas-transportadas-de-c-130-no-mali
http://www.emfa.pt/www/noticia-673-videoconferencia-com-os-contingentes
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2014-14
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/0926/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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