
Noticias    

Diário de Noticias 

- Acordo para a Grécia mantém FMI no caminho de Tsipras 

- "Escolha corajosa" de Tsipras e "histórica decisão" da Europa 

- Bernardo Pires de Lima - A contrarreforma 

- Viriato Soromenho Marques - Três lições de Xerxes em Atenas 

- Pedro Marques Lopes - Deputados ou marionetas? 

 
Correio da Manhã 

- Pescadores resgatados em Peniche 

- 30 mil emigraram para o Reino Unido 

- Rui Hortelão - Perigos da repressão 

 

Jornal de Noticias 

- Deputados do "Bloco Central" faltaram um mês durante legislatura 

- Jerónimo de Sousa não exclui candidatura à Presidência 

- Inês Cardoso - Líder a exportar pessoas 

- José Mendes - Renovação socialista 

- Afonso Camões - Lei do morto por quilómetro 
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Público 

- Grécia vai ter de reforçar medidas de austeridade e privatizar ainda mais 

- Governo regional manda abaixo obra de Jardim de 100 milhões de euros 

- Daqui a 15 anos três em cada quatro pessoas morrerão em hospitais 

- Francisco Louçã - O princípio do fim da União Europeia 

- Rui Moreira: “Devíamos falar menos sobre a Grécia porque também vivemos na rua dos  

pobres” 

- Sampaio da Nóvoa desafia PS a esclarecer nome do candidato a Belém 

- Estado pondera executar a dívida de 500 milhões à Galilei 
 

Ionline 

- Grécia. Os pontos-chave do acordo (act.) 

- Grécia. Divisão no governo pode abrir portas a eleições antecipadas 

- Grécia. Eurogrupo de hoje vai discutir financiamento-ponte e eleger novo presidente 

 

Expresso 

- Tsipras: “Este acordo vai-nos permitir ficar novamente de pé” 

- Ricardo Costa - Atenas delenda est 

- Cavaco livre para escolher data de eleições 
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Diário Económico 

- Ministro grego do Trabalho prevê eleições este ano 

- Tsipras afirma que conseguiu reestruturação da dívida e manter a Grécia no euro 

- Gasolina sobe 2,5 cêntimos, gasóleo desce três 

- “O fim do ‘roaming’ pode fazer aumentar o preço das telecomunicações” 

 
Noticias ao Minuto 
- "Um grande dia para a Europa" 

- Grécia fica na zona euro. Mas a que custo? 

- Lisboa é a melhor cidade europeia para 'fugas' baratas 

- Serviços Prisionais não receberam pedido de prisão domiciliária de Vara 

- Inspetores do SEF em greve se Governo não der "tratamento igualitário" até fim do mês 

 

Observador 

- Uma fatura detalhada para Angela Merkel 

- Cheias em Lisboa. Câmara vai fazer dois túneis 

- Vara: perigo de fuga justifica medidas de coação 

- Serviços ainda não receberem pedido para pulseira  

- Cientistas prevêem uma mini-idade do gelo em 2030 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA  

- RTP - Programa "Linha da Frente" - Na Íntegra, a excelente peça jornalística (RENASCIDO  

EM COMBATE) produzida pela estação pública que demonstra clara e inequivocamente o que  

representa, por um lado a "Condição Militar" e por outro todo o conjunto de Virtudes,  

Princípios, Ideais e Sentimentos que enformam o "Espírito Comando". Com reconhecimento e  

lembrança muito especiais ao nosso Camarada 1º Sargento Comando Roma Pereira,  

infelizmente falecido neste atentado, mas igualmente ao nosso Camarada Comando Cabo  

Adjunto Horácio Mourão, gravemente ferido mas cuja recuperação, ao fim de anos, continua  

e, felizmente, já lhe permite uma vida autónoma! 

 

- A AOFA vem por esta forma pedir-vos que continuem a ajudar-nos nesta luta incessante  

pelo Nosso Instituto de Odivelas (IO). 

Assinem e divulguem esta petição internacional, iniciada pela ilustríssima antiga aluna do IO,  

Professora Ana Lobo. Contamos com todas e com todos numa demonstração clara de que não  

somos de baixar os braços! Muito Obrigado! 

Link da Petição: 
https://secure.avaaz.org/en/petition/Prime_Minister_of_the_Government_of_Portugal_We
_call_on_you_to_save_the_school_of_Instituto_de_Odivelas_IO/?tGSVAjb 
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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 ) 

 

Nada a assinalar 
 
 
 

 

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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