
Noticias    

Diário de Noticias 

- Caso Sócrates. Armando Vara está detido e é suspeito de corrupção 

- Governo grego quer ir além da 'troika' 

- António Costa: "Não haverá cortes nas pensões" 

- PS venceu na lei das secretas. PSD pagou pelo consenso mas não desiste 

- Portugueses trabalham mais 486 horas por ano do que os alemães 

- Paulo Pereira de Almeida - Querem matar a polícia 

- Fernanda Câncio - Gregos para perceber 

- Viriato Soromenho Marques - Máscaras junto ao Bundestag 

 
Correio da Manhã 

- Passos pinta País à beira da falência 

- Fernando Calado Rodrigues - A crise e a pobreza 

- Pedro Santana Lopes - Uma resposta que se impunha 

 

Jornal de Noticias 

- David Pontes - Maria não era portuguesa 

- Felisbela Lopes - Verão quente 

- José Manuel Silva - A confusão nas contratações de médicos 

 

 

 
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/portugal/interior.aspx?content_id=4672396&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4672742&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4672120&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4672142&page=-1
http://www.dinheirovivo.pt/economia/interior.aspx?content_id=4671887&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4672325&seccao=Paulo%20Pereira%20de%20Almeida&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4672326&seccao=Fernanda%20C%E2ncio&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4672328&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/passos_pinta_pais_a_beira_da_falencia.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/fernando_calado_rodrigues/detalhe/a_crise_e_a_pobreza.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/pedro_santana_lopes/detalhe/uma_resposta__que_se_impunha.html
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4672368
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4672348
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4672170
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Grécia mais próxima da troika no IVA e nas pensões 

- Vice do Supremo diz que o acordo ortográfico é inconstitucional e não pode ser usado nos  

tribunais 

- José Ribeiro e Castro : “Não há nenhuma democracia interna no CDS-PP” 

- Pedro Sousa Carvalho - Piolhos e gafanhotos no Parlamento 

 

Ionline 

- Austrália descobre novo tratamento para um dos cancros mais agressivos em crianças 

- Costa cumprirá regras europeias mas “mais favoráveis para Portugal" 

 

Expresso 

- Sondagem. PS dois pontos à frente da coligação PSD/CDS 

- CMVM avança com inspeções ao Montepio e a mais 11 entidades financeiras 

- “Alta probabilidade” de novo ataque: Reino Unido aconselha britânicos a deixarem a Tunísia 

- Pires de Lima apela à nova PT que cumpra promessas e não despeça 

- Uma crise de cinco anos explicada em cinco minutos 
 

Diário Económico 

- Preço da gasolina com subida "acentuada" a partir de segunda-feira 

- António Costa admite aumentar IRS de rendimentos mais altos 

- Ferreira Leite: "Dívidas dos países europeus não são pagáveis" 

- Importações voltam a ‘vencer' as exportações 

- "A subserviência do nosso Governo a Merkel é total" 

 

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

 

 

10-07-2015 

 

 

 

http://www.publico.pt/mundo/noticia/grecia-mais-proxima-da-troika-no-iva-e-nas-pensoes-1701602?page=-1
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/vice-do-supremo-diz-que-o-acordo-ortografico-e-inconstitucional-e-nao-pode-ser-usado-nos-tribunais-1701581?page=-1
http://www.publico.pt/politica/noticia/nao-ha-nenhuma-democracia-interna-no-cds-1701543?page=-1
http://www.publico.pt/economia/noticia/piolhos-e-gafanhotos-no-parlamento-1701548?page=-1
http://www.ionline.pt/artigo/401651/australia-descobre-novo-tratamento-para-um-dos-cancros-mais-agressivos-em-criancas?seccao=Portugal_i
http://www.ionline.pt/artigo/401626/costa-cumprira-regras-europeias-mas-mais-favoraveis-para-portugal?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2015-07-10-Sondagem.-PS-dois-pontos-a-frente-da-coligacao-PSD-CDS
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-07-09-CMVM-avanca-com-inspecoes-ao-Montepio-e-a-mais-11-entidades-financeiras
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-09-Alta-probabilidade-de-novo-ataque-Reino-Unido-aconselha-britanicos-a-deixarem-a-Tunisia-2
http://expresso.sapo.pt/economia/2015-07-09-Pires-de-Lima-apela-a-nova-PT-que-cumpra-promessas-e-nao-despeca
http://expresso.sapo.pt/internacional/2015-07-04-Uma-crise-de-cinco-anos-explicada-em-cinco-minutos
http://economico.sapo.pt/noticias/preco-da-gasolina-com-subida-acentuada-a-partir-de-segundafeira_223378.html
http://economico.sapo.pt/noticias/antonio-costa-admite-aumentar-irs-de-rendimentos-mais-altos_223342.html
http://economico.sapo.pt/noticias/ferreira-leite-dividas-dos-paises-europeus-nao-sao-pagaveis_223363.html
http://economico.sapo.pt/noticias/importacoes-voltam-a-vencer-as-exportacoes_223377.html
http://economico.sapo.pt/noticias/a-subserviencia-do-nosso-governo-a-merkel-e-total_223374.html
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Noticias ao Minuto 
- Reequilíbrio do mercado vai demorar mais do que o previsto 

- Preços sobem 0,8% em junho face ao mesmo mês do ano passado 

- Chega à Grécia foto de filas em Portugal por... uma taça de sopa 

- Edifícios das polícias vão ser guardados por seguranças privados 

- Políticas do PS "impedem entendimento" com PCP 

 

Observador 

- Mário Soares: detenção de Armando Vara não é um momento difícil para PS 

- Grécia não paga? O dobro do PIB nacional ficará em risco 

- Tem problemas em dormir? Este artigo é para si 

 

 
OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

O Boletim da AOFA (JUL/AGO 2015) já está disponível  

Em PDF - http://www.aofa.pt/rimp/Boletim_AOFA_JUL_AGO2015.pdf 

Em formato REVISTA - https://www.yumpu.com/pt/document/view/40031770/boletim-n-1-
da-aofa-jul-ago-2015  

 
 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.aofa.pt/rimp/Boletim_AOFA_JUL_AGO2015.pdf
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/419236/reequilibrio-do-mercado-vai-demorar-mais-do-que-o-previsto
http://www.noticiasaominuto.pt/economia/419174/precos-sobem-0-8-em-junho-face-ao-mesmo-mes-do-ano-passado
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/419088/chega-a-grecia-foto-de-filas-em-portugal-por-uma-taca-de-sopa
http://www.noticiasaominuto.pt/pais/419064/edificios-das-policias-vao-ser-guardados-por-segurancas-privados
http://www.noticiasaominuto.pt/politica/419000/politicas-do-ps-impedem-entendimento-com-pcp
http://observador.pt/2015/07/10/mario-soares-detencao-armando-vara-nao-um-momento-dificil-ps/
http://observador.pt/especiais/grecia-nao-paga-o-dobro-do-pib-nacional-ficara-em-risco/
http://observador.pt/2015/07/09/problemas-dormir-artigo-si/
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 - EVACUAÇÃO MÉDICA DE TRIPULANTE NA FIGUEIRA DA FOZ 
 
 
 

 

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/Evacuacao-medica-de-tripulante-na-Figueira-da-Foz.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/0710/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts
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