
Noticias    

Diário de Noticias 

- FMI quer corte na dívida grega e ameaça saltar fora do resgate 

- Passos: "As contas do memorando estavam mal feitas e não fui eu que as fiz" 

- Jardim apresenta proposta de revisão Constitucional denominada "Tomada da Bastilha" 

- Adriano Moreira - Revigorar a ONU 

 
Correio da Manhã 

- Francisco Gonçalves - A guerra do euro 

- Baptista-Bastos - Grécia como coração 

 

Jornal de Noticias 

- Tsipras diz que chegou a acordo com credores "para evitar desastre" 

- Pedro Ivo Carvalho - Pobres por dentro pobres por fora 

- João Gonçalves - Passos, Costa e a comédia de enganos europeia 

 
Público 

- Passos diz que PS não oferece maioria estável por recusar coligações 

- Ela quer resistir, ele quer desistir 

- Perdão de dívida à Grécia ainda tem de ser maior que o previsto 

- Contratos até 60 dias ficam isentos de descontar para os fundos de compensação 

 

 
Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4680773&page=-1
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https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público (cont.) 

- Jardim quer regime presidencial e proibição de greve em sectores chave 

- Governo acusado de querer lesar independência do Ministério Público 

- MAI prepara legislação para desbloquear suspensão dos vistos gold 

 

Ionline 

- Grécia. Papa Francisco diz que Tsipras começou “reforma justa” 

- Tsipras: “Eu não acredito no acordo, mas prefiro assiná-lo a virar costas” 

- Alemanha. Merkel e Schäuble acusados de quererem separar a Europa 

 

Expresso 

- Costa: “A direita mais radical, onde se filia o nosso Governo, fez tudo para expulsar a Grécia  

do euro” 

- Carência de 30 anos ou corte direto da dívida: o que o FMI recomenda para a Grécia 

- Acordo nuclear com o Irão. Temos razões para estar descansados? 
 

Diário Económico 

- Saiba como vai funcionar o cheque-formação 

- GNR vão passar a trabalhar 40 horas por semana 

- FMI diz que zona euro deve perdoar parte da dívida à Grécia 

- Navios da Grécia alimentam crescimento da Lisnave 

- Banca antecipa maior apetite pelo crédito nas empresas e famílias 

- “É impensável gerir universidades com regras burocráticas asfixiantes” 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Noticias ao Minuto 
- Como foi o Estado enganado pela fraude dos fundos comunitários? 

- Está difícil, Grécia. Agora as divisões são entre credores 

- Paulo Morais - "Vieram a Portugal aos saldos e Passos Coelho foi o caseiro" 

- FMI diz que zona euro deve ir "muito mais longe" que o acordo 

- Truques de sobrevivência que toda gente devia saber 

- CDS-PP quer transformar Lajes em plataforma de distribuição de turistas 
 

Observador 

- Militares da GNR vão passar a ter horário de 40 horas semanais, segundo memorando 

- Grécia tem 7 dias de carência se não pagar ao BCE 

- FMI exige à Europa que vá muito mais longe no alívio da dívida grega 

- PS antecipa decisão sobre Sampaio da Nóvoa 

- Oito pontos essenciais para perceber o acordo com o Irão 

 

 

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 ) 

 

Exército - BIBLIOTECA DO EXÉRCITO – DESTAQUE BIBLIOGRÁFICO 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES DO CONTINGENTE PORTUGUÊS NO  

KOSOVO TREINAM TÉCNICAS DE CERCO E BUSCA 

 

 

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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