
Noticias    

Diário de Noticias 

- Yanis Varoufakis demite-se: "Já não sou ministro!" 

- "Não" grego cobre as capas dos jornais europeus 

- Pedro Marques Lopes - Obrigado, gregos 

- LEONÍDIO PAULO FERREIRA - Há seis dias na Grécia e cada vez mais pró-grego 

- VIRIATO SOROMENHO-MARQUES – Coragem 

- Costa diz que Grécia é a "dramática ilustração" do que aconteceria em Portugal sem o PS 

 
Correio da Manhã 

- 800 mil ganham menos de 600 € 

- Eduardo Dâmaso - Aproveitar este ‘não’ 

- José Rodrigues - A hora da verdade 

 

Jornal de Noticias 

- Inês Cardoso - Um bolso vazio 

 
Público 

- Entrevista a Mariana Mortágua - "Se há um pânico nos mercados Portugal não tem como  

se defender" 

- Privatização da EMEF leva TdC a chumbar contratos de 350 milhões 

- Miguel Esteves Cardoso - Assim não 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4663594&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4663732&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4663273&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4663298&seccao=Leon%EDdio%20Paulo%20Ferreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4663277&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4662014&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/800_mil_ganham_menos_de_600_.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/aproveitar_este_nao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/jose_rodrigues/detalhe/a_hora__da_verdade.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4663325
http://www.publico.pt/politica/noticia/se-ha-um-panico-nos-mercados-portugal-nao-tem-como-se-defender-1701090?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/privatizacao-da-emef-leva-tc-a-chumbar-contratos-de-350-milhoes-1701127?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/assim-nao-1701133?frm=opi
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Público (cont) 

- Rui Tavares - Solidariedade contra a chantagem 

- Graça Castanho candidata-se contra a lógica partidária 

- Papa leva mensagem de justiça social aos três países mais pobres da América Latina 

 

Ionline 

- Tsakalotos. Quem é o possível sucessor de Varoufakis? 

- Grécia. Líder da oposição demite-se 

- Bundesbank diz que saída da Grécia custa "vários milhares de milhões" à Alemanha 

- Vitorino, Delors e Lamy pedem redução das dívidas grega e dos países sob assistência 

- Elevado risco de atentado terrorista em Espanha 

 

Expresso 

- “A democracia não pode ser chantageada”: “não” vence em todas as divisões eleitorais  

gregas 

- “Digam aos portugueses que na Grécia lutamos também por vocês” 

- Negociações com o Irão a horas do sucesso ou do fracasso 

- “A paz não explodiu, mas está a caminho” 

- “Agora o Governo português vai ter de explicar ao seu povo porque não lutou por ele” 
 

Diário Económico 

- Bolsas afundam com Grécia às portas do euro 

- Maratona de reuniões entre os credores após o "Não" da Grécia 
 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/mundo/noticia/solidariedade-contra-a-chantagem-1701134?frm=opi
http://www.publico.pt/politica/noticia/graca-castanho-candidatase-contra-a-logica-partidaria-1701015
http://www.publico.pt/mundo/noticia/papa-leva-mensagem-de-justica-social-e-defesa-do-ambiente-aos-tres-paises-mais-pobres-da-america-latina-1701054?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/400787/tsakalotos-quem-e-o-possivel-sucessor-de-varoufakis-?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/400737/grecia-lider-da-oposicao-demite-se?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/400684/bundesbank-diz-que-saida-da-grecia-custa-varios-milhares-de-milhoes-a-alemanha?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/400638/vitorino-delors-e-lamy-pedem-reducao-das-dividas-grega-e-dos-paises-sob-assist-ncia?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/400681/elevado-risco-de-atentado-terrorista-em-espanha-?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-06-A-democracia-nao-pode-ser-chantageada-nao-vence-em-todas-as-divisoes-eleitorais-gregas
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-05-Digam-aos-portugueses-que-na-Grecia-lutamos-tambem-por-voces
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-06-Negociacoes-com-o-Irao-a-horas-do-sucesso-ou-do-fracasso
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-04-A-paz-nao-explodiu-mas-esta-a-caminho
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-05-Agora-o-Governo-portugues-vai-ter-de-explicar-ao-seu-povo-porque-nao-lutou-por-ele
http://economico.sapo.pt/noticias/bolsas-afundam-com-grecia-as-portas-do-euro_222898.html
http://economico.sapo.pt/noticias/maratona-de-reunioes-entre-os-credores-apos-o-nao-da-grecia_222902.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


Diário Económico (cont.) 

- Portugueses já perdem dinheiro com depósitos a prazo 

- PSD avisa: “Solução grega tem de respeitar regras comunitárias” 
 

Noticias ao Minuto 
- BPP: Ex-gestores multados. Rendeiro terá de pagar 1,5 milhões 

- Por cá, o 'Não' dos gregos gerou silêncio e apelos 

 
Observador 

- Referendo na Grécia. Maioria apreensiva, PS esperançado 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://economico.sapo.pt/noticias/portugueses-ja-perdem-dinheiro-com-depositos-a-prazo_222826.html
http://economico.sapo.pt/noticias/psd-avisa-solucao-grega-tem-de-respeitar-regras-comunitarias_222875.html
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/416587/bpp-ex-gestores-multados-rendeiro-tera-de-pagar-1-5-milhoes
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/416519/por-ca-o-nao-dos-gregos-gerou-silencio-e-apelos
http://observador.pt/2015/07/05/referendo-na-grecia-maioria-apreensiva-ps-esperancado/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- Coronel Carlos Matos Gomes – “Técnica do Golpe de Estado” 

- Tenente-Coronel José Lucas – “Obrigado Grécia” 

- A Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA é cada vez mais uma verdadeira 

referência para os Sócios e respectivos Familiares e mais uma prova da imensa credibilidade  

da AOFA perante centenas de Entidades nas mais variadas áreas! 

Aceda aqui à lista completa e interactiva da RNP da AOFA 
 

- E, aqui, à lista resumida de todos os Protocolos em vigor 
 

- Instituto de Odivelas (IO) - A Associação de Antigas Alunas do Instituto de Odivelas (AAAIO)  

tem um novo Portal na Internet! Cá estamos a fazer a merecida divulgação! IO - CADA VEZ  

MAIS ALTO! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
 

 

 

http://jardimdasdelicias.blogs.sapo.pt/tecnica-do-golpe-de-estado-carlos-de-832210
http://www.aofa.pt/artigos/Jose_Lucas_Obrigado_Grecia.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Protocolos_Apresentacao.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/Lista_protocolos_Resumo.pdf
http://www.aaaio.pt/index.php/pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas


 

As Nossas Forças Armadas 

( Nota : Todas as notícias deste capítulo são retiradas directamente das páginas oficiais da 
Marinha, Exército, Força Aérea e Estado-Maior-General das Forças Armadas ) 

 

Marinha - RESGATE DE SEIS PRATICANTES DE PADDLE À ENTRADA DA BARRA DE LISBOA 

Força Aérea - Centenas de pessoas comemoram 63.º Aniversário da Força Aérea 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES EM MISSÃO NO  

KOSOVO PARTICIPAM EM REUNIÃO DA MISSÃO MILITAR DA UNIÃO EUROPEIA NA BÓSNIA  

E HERZEGOVINA 

 

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 

06-07-2015 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Resgate-de-seis-praticantes-de-Paddle-a-entrada-da-barra-de-Lisboa.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-886-centenas-de-pessoas-comemoram-63-aniversario-da-forca-aerea
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/848
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas
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/0706/
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