
Noticias    

Diário de Noticias 

- Atenas admite criar moeda eletrónica paralela ao euro 

- WOLFGANG MÜNCHAU - Porque a campanha pelo sim falhou na Grécia 

- PEDRO TADEU - Tsipras prepara-se para trair os gregos? 

- Otelo Saraiva de Carvalho diz que atraso de Portugal a reconhecer independência de  

Angola foi "muito grave" 

 
Correio da Manhã 

- PSD usa prisão de Sócrates 

- Voto dos emigrantes é barril de pólvora 

 

Jornal de Noticias 

- Presidente da Comissão Europeia declara-se contra um "Grexit" 

- David Pontes - Tem tudo para correr mal 

- Joaquim Fernandes - A "profecia amarela" de 1911 

- Mariana Mortágua - Uma fachada que envergonha 

 

Público 

- Quatro anos em que a austeridade foi o guião da política 

- Do carrinho cheio à marmita no trabalho 

- Portugal perdeu 298 mil empregos em quatro anos 
 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4665505&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4665484&seccao=Wolfgang%20M%C3%BCnchau&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4665491&seccao=Pedro%20Tadeu&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4665258&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/psd_usa_socrates_para_atacar_o_ps.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/voto_dos_emigrantes_e_barril_de_polvora.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4665868&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4665509
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4665085
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4665508
http://www.publico.pt/politica/noticia/quando-a-austeridade-e-o-guiao-da-politica-1701161?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/do-carrinho-cheio-a-marmita-no-trabalho-1701195
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-perdeu-298-mil-empregos-em-quatro-anos-1701196
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont) 

- “O discurso do medo era o trunfo do Governo, os gregos destrunfaram esta maioria” 

- Portugal é o quarto país da OCDE com a maior dívida pública 

- José Vítor Malheiros - Depois do "não" grego, talvez a Europa possa sobreviver 

- Jorge Almeida Fernandes - A Europa é cada vez mais um assunto de “política interna” 
 

Ionline 

- Franceses querem Grécia fora do euro 

- Negociações. UE fala em “porta aberta” mas continua a ser a dos fundos 

- Como votaram os gregos? A demografia do "Não" 

- Terrorismo em Portugal é “uma ameaça subjacente” 

 

Expresso 

- O dia que trará alguma luz sobre o futuro da Grécia 
 

Diário Económico 

- Gastos de saúde com 23% de IVA voltam a ser dedutíveis no IRS 

- Polónia quer referendo para decidir entrada no euro 
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http://www.publico.pt/politica/noticia/o-discurso-do-medo-era-o-trunfo-do-governo-os-gregos-destrunfaram-esta-maioria-1701218?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/portugal-o-quarto-pais-da-ocde-com-a-maior-divida-publica-1701177
http://www.publico.pt/mundo/noticia/depois-do-nao-grego-talvez-a-europa-possa-sobreviver-1701180?page=-1
http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-europa-e-cada-vez-mais-um-assunto-de-politica-interna-1701231?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/401023/franceses-querem-grecia-fora-do-euro?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/400980/negociacoes-ue-fala-em-porta-aberta-mas-continua-a-ser-a-dos-fundos?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/400974/como-votaram-os-gregos-a-demografia-do-nao?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/400945/terrorismo-em-portugal-e-uma-ameaca-subjacente-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-07-O-dia-que-trara-alguma-luz-sobre-o-futuro-da-Grecia
http://economico.sapo.pt/noticias/gastos-de-saude-com-23-de-iva-voltam-a-ser-dedutiveis-no-irs_222968.html/-1
http://economico.sapo.pt/noticias/polonia-quer-referendo-para-decidir-entrada-no-euro_223017.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 
- PIDE interrompeu última atuação em palco da atriz Maria Barroso 

- Maria de Belém mais perto de ser candidata à Presidência 

- PCP apresenta programa eleitoral hoje à tarde em Lisboa 

 

Observador 

- Maria Barroso a recitar Sophia: “Eis que morrestes – agora já não bate / O vosso coração  

cujo bater / Dava ritmo e esperança ao meu viver” 

- Por que razão perdão da dívida grega é “absurdo” para a direita portuguesa 

- Portugal vai receber 1500 refugiados em dois anos, a maioria vem da Síria 

 

MSN.pt 

- Saída da Grécia custaria 341 mil milhões à zona euro 

 

 

 
OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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http://www.noticiasaominuto.pt/cultura/417261/pide-interrompeu-ultima-atuacao-em-palco-da-atriz-maria-barroso
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/417148/maria-de-belem-mais-perto-de-ser-candidata-a-presidencia
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/417078/pcp-apresenta-programa-eleitoral-hoje-a-tarde-em-lisboa
http://observador.pt/2015/07/07/maria-barroso-recitar-sophia-eis-morrestes-agora-ja-nao-bate-vosso-coracao-cujo-bater-dava-ritmo-esperanca-ao-viver/
http://observador.pt/2015/07/06/por-que-razao-perdao-da-divida-grega-e-absurdo-para-a-direita-portuguesa/
http://observador.pt/2015/07/07/portugal-vai-receber-1500-refugiados-dois-anos-maioria-vem-da-siria/
http://www.msn.com/pt-pt/financas/negocios/sa%C3%ADda-da-gr%C3%A9cia-custaria-341-mil-milh%C3%B5es-%C3%A0-zona-euro/ar-AAcDVbm?ocid=UP21DHP
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

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 - AÇORES RECEBE EXERCÍCIO DE VEÍCULOS AUTÓNOMOS NÃO TRIPULADOS 

Exército - DIA DA DIREÇÃO DE FINANÇAS 

Exército - DIA DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA E DAS COMUNIDADES MADEIRENSES 

 

 

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/Acores-recebe-exercicio-de-veiculos-autonomos-nao-tripulados.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DIADADIRE%C3%87%C3%83ODEFINAN%C3%87AS.aspx
http://www.exercito.pt/Noticias/Paginas/DIADAREGI%C3%83OAUT%C3%93NOMADAMADEIRAEDASCOMUNIDADESMADEIRENSES.aspx
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/0707/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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