
Noticias    

Diário de Noticias 

- Acordo até domingo ou 'grexit' pode tornar-se realidade 

- Nível de vida dos portugueses em 2013 regrediu para níveis de 1990 

- Um quinto dos trabalhadores em Portugal é precário 

- Adriano Moreira - A diplomacia contestatária 

- Sampaio da Nóvoa quer "amarrar" PS à sua candidatura a Belém 

 
Correio da Manhã 

- Carlos Rodrigues - Esta Europa morreu 

- Francisco Gonçalves - A valsa do adeus 

- Baptista-Bastos - O cerco implacável 

 

Jornal de Noticias 

- Tsipras confiante num acordo sem "os erros do passado" 

- Pedro Ivo Carvalho - Fantasmas no armário 

- João Gonçalves - Foi você que pediu esta Europa? 

 
Público 

- Má alimentação é o factor que rouba mais anos de vida saudável aos portugueses 

- Candidaturas ao ensino superior começam no dia 20 

- PCP inclui saída de Portugal do euro no programa eleitoral 

- Acordo Ortográfico: “Talvez tenhamos errado”, diz o ministro da Cultura do Brasil 

 
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=4667973&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4668293&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4668182&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4667914&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4667830
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_rodrigues/detalhe/esta_europa_morreu.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/francisco_j__goncalves/detalhe/a_valsa_do_adeus.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/o_cerco_implacavel.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4668300&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4667845
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4667844
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/ma-alimentacao-e-o-factor-que-rouba-mais-anos-de-vida-saudavel-aos-portugueses-1701295
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/candidaturas-ao-ensino-superior-comecam-no-dia-20-1701363
http://www.publico.pt/politica/noticia/pcp-inclui-saida-de-portugal-do-euro-no-programa-eleitoral-1701326?page=-1
http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/acordo-ortografico-talvez-tenhamos-errado-diz-o-ministro-da-cultura-do-brasil-1701322
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont) 

- Pagamento alargado de dívidas à Segurança Social arranca esta quarta-feira 

- Importações à Alemanha foram as que mais aumentaram em 2014 

 

Ionline 

- Grécia. Tsipras formaliza pedido de resgate 

- Emigração. Portugueses são os que mais abandonam o país 

- Portugal. Nível de vida das famílias regrediu para níveis de 1990 

 

Diário Económico 

- Governo quer decidir amanhã privatizações da CP Carga e EMEF 

- Infografia: A quem deve a Grécia 

 
Noticias ao Minuto 
- "O que acontece hoje na Grécia, pode acontecer amanhã em Portugal" 

- Proposta de Atenas inclui "solução para problema da dívida" 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/pagamento-alargado-de-dividas-a-seguranca-social-entra-em-vigor-esta-quartafeira-1701270
http://www.publico.pt/economia/noticia/importacoes-a-alemanha-foram-as-que-mais-aumentaram-em-2014-1701269
http://www.ionline.pt/artigo/401249/grecia-tsipras-formaliza-pedido-de-resgate?seccao=Mundo_i
http://www.ionline.pt/artigo/401229/emigracao-portugueses-sao-os-que-mais-abandonam-o-pais-?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/401233/portugal-nivel-de-vida-das-familias-regrediu-para-niveis-de-1990?seccao=Dinheiro_i
http://economico.sapo.pt/noticias/governo-quer-decidir-amanha-privatizacoes-da-cp-carga-e-emef_223073.html
http://economico.sapo.pt/noticias/infografia-a-quem-deve-a-grecia_223018.html
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/417921/o-que-acontece-hoje-na-grecia-pode-acontecer-amanha-em-portugal
http://www.noticiasaominuto.pt/mundo/417946/proposta-de-atenas-inclui-solucao-para-problema-da-divida
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Observador 

- Depósitos que pagam mais de 2% são só para alguns 

- Secretas investigam ligações à extrema-direita dentro da PSP 

- CIP: se a redução da TSU for menor do que 8%, mais vale não avançar 

- Programa Eleitoral do PCP: O que querem Jerónimo e o PCP 

 

PortugalGlorioso.Blogspot.pt 

- Ricardo Araújo Pereira - Portugal olha para o Syriza como o rabejador olha para o forcado  

da cara 

 
 

 
OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

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

 

 

  

 

 

08-07-2015 

 

 

 

http://contasconnosco.pt/artigo/depositos-que-pagam-mais-de-2-sao-so-para-alguns
http://observador.pt/2015/07/08/secretas-investigam-ligacoes-a-extrema-direita-dentro-da-psp/
http://observador.pt/2015/07/08/cip-reducao-da-tsu-for-menor-do-8-vale-nao-avancar/
http://observador.pt/2015/07/07/programa-eleitoral-do-pcp-o-que-quer-jeronimo-e-o-pcp/
http://portugalglorioso.blogspot.pt/2015/02/portugal-olha-para-o-syriza-como-o.html
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 ) 

 

Exército - ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE O EXÉRCITO (RE3) E O MUNICÍPIO DE  

CASTANHEIRA DE PERA 

Força Aérea - Homenagem aos oito pilotos que morreram na Serra do Carvalho 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - NOBRE CASA DE CIDADANIA HOMENAGEIA  

MAIS QUATRO CIDADÃOS PORTUGUESES PELA PRÁTICA DE ATOS NOBRES 

 

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.exercito.pt/Noticias/Paginas/ASSINATURADEPROTOCOLOENTREOEX%C3%89RCITO(RE3)EOMUNIC%C3%8DPIODECASTANHEIRADEPERA.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-887-homenagem-aos-oito-pilotos-que-morreram-na-serra-do-carvalho
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/849
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/0708/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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