
Noticias    

Diário de Noticias 

- Alexis Tsipras cada vez mais isolado. Acordo será aprovado no Parlamento graças à  

oposição 

- Ex-Presidentes na comissão de Nóvoa pressionam Costa 

- SEF suspende atribuição de novos vistos 'gold' 

- Bernardo Pires de Lima - Um mau acordo 

- Viriato Soromenho Marques - Retaliação maciça 

- Pedro Tadeu - Tsipras traiu os gregos para ter coisa nenhuma 

 
Correio da Manhã 

- 45,7 milhões em processos irregulares 

- Armando Esteves Pereira - O eterno fantasma 

 

Jornal de Noticias 

- Fechado acordo sobre o nuclear no Irão 

- Varoufakis diz que Schäuble é o maestro da "orquestra" 

- Domingos de Andrade - O povo votou não. E depois? 

- Mariana Mortágua - A Europa deixou de ser Europa 

- Tiago Barbosa Ribeiro - Vamos acabar com o PREC 

 
 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- O acordo de Tsipras deixou os gregos “desapontados, zangados e ansiosos” 

- Formação obrigatória de trabalhadores poderá ser co-financiada pelo Estado 

- Opções de Costa para cabeças de lista podem ser um problema para o PS 

- PSD quebra a tradição e leva CDS à festa do Pontal 

- Presidente da CCDR do Alentejo vai liderar a agência que gere os fundos europeus 

 

Ionline 

- Tsipras reúne com deputados em clima hostil 

- Deutsche Bank investigado por alegada lavagem de dinheiro russo 

 

Expresso 

- BdP acusa Ricardo Salgado de mentir 

- A Grécia foi submetida a “condições medievais de conquista e saque” 

- O futuro da Grécia em 44 parágrafos: a tradução do documento do acordo 

- Muro anti-imigrantes começou a ser construído pelo exército húngaro 
 

Diário Económico 

- Adiar reembolsos do IVA põe em risco a devolução da sobretaxa do IRS 

- Cautela com Grécia e acordo com Irão pressionam mercados. Lisboa lidera as quedas 

- Antecipe a compra de livros escolares e beneficie de descontos até 20% 

- Acordo pode ser apenas adiamento da saída da Grécia do euro 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Noticias ao Minuto 
- Energia empurra inflação alemã para o vermelho 

- "A Grécia não sai do euro, mas está morta. Só não enterraram o cadáver" 

- Novos trabalhadores da Função Pública podem vir a ganhar menos 

 

Observador 

- Em direto:Ministro grego chama “chantagistas e assassinos” aos credores 

- PSD põe travão a aproximação a Rui Rio 

- Caixa de correio de Marinho e Pinto devolve cartas da oposição que quer impugnar eleições 

- Um túnel de Monsanto a Santa Apolónia é como a Câmara de Lisboa quer evitar cheias 

 

Diário dos Açores 

- Como os EUA esconderam armas nucleares na Ilha Terceira 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA  

Nada a assinalar 
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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 ) 

Marinha - SEIS PESCADORES RESGATADOS JUNTO AO CABO CARVOEIRO 

Força Aérea - Base Aérea N.º 5 abriu portas ao público 

Força Aérea - Seis pescadores resgatados junto ao Cabo Carvoeiro 

Força Aérea - Fim das Comemorações em Ovar do 63.º Aniversário da Força Aérea 

EMGFA - O CHEFE DO ESTADO-MAIOR-GENERAL DAS FORÇAS ARMADAS PORTUGUESAS  

ELOGIA MUNICIPIO DE LAMEGO 

EMGFA - AGÊNCIA FRONTEX - OPERAÇÕES TRITON E INDALO: SEMANA 01 
 

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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