
Noticias    

Diário de Noticias 

- FMI confiante na reestruturação da dívida grega 

- Presidente desistiu dos portugueses, acusa Sampaio da Nóvoa 

- Bernardo Pires de Lima - Falta o mais difícil 

- Tribunal Constitucional oficializa inscrição do PURP enquanto partido político 

 

Correio da Manhã 

- Armando Esteves Pereira - A arma do IV Reich 

- Miguel Alexandre Ganhão - Que futuro espera a SLN/Galilei? 

- José Manuel Silva - Contas maquilhadas 

 

Jornal de Noticias 

- Schäuble volta a abrir a porta de saída à Grécia 

- Salgado acusa Banco de Portugal e Governo de terem feito cair o BES 

- Rafael Barbosa - Os gauleses do PCP 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Forma e substância 

- Portugal com a 4.ª taxa de inflação mais alta da União Europeia 

 

Público  

- A noite em que os gregos aprovaram (a custo) um mal menor 

- Como conter o poder alemão? Hollande quer um “governo económico” 

- “Esta candidatura é independente, não depende dos partidos”, diz Nóvoa 
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Ionline 

- Professores de Português aconselham alunos a pedir reapreciação da prova 

- PS vai declarar apoio oficial a Sampaio da Nóvoa depois de fechar as listas 

 

Expresso 

- O Syriza já está destruído, podemos agora salvar a Grécia? 

- O 3º resgate: violência, lamentos, capitulações e “genocídio social” 

 

Diário Económico 

- Mercados aplaudem 'sim' do parlamento grego 

- NATO prepara maior exercício da década para combater ameaça islâmica 

- Pingo Doce multado em 500 mil euros por causa das promoções 

- Portugal com o 5.º maior défice comercial da UE 

- GNR teve que escoltar secretário de Estado 

- Parlamento português não tem competência para retirar mandato a Marinho e Pinto 

 

Noticias ao Minuto 

- Inflação em Portugal continua acima da média da Zona Euro 

- Varoufakis - "Países endividados deixaram bem claro que eram nossos inimigos" 

- Poupanças no Montepio estão asseguradas? Banco diz que sim 

- Ramalho Eanes diz que é tempo de "despertar e reabilitar a cidadania" 
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Observador 

- Eurogrupo aprova empréstimo intercalar para a Grécia 

- Passos e os números do emprego. Há contas para todos os gostos 

 

 

 

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 - PATRULHAMENTO DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS AO PARQUE  

NATURAL DA ARRÁBIDA POR MILITARES DO RAAA1 

Força Aérea - Bispo das Forças Armadas e de Segurança visita BA1 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - MILITARES PORTUGUESES EM MISSÃO NO  

KOSOVO TREINAM COM MILITARES ALEMÃES E HUNGAROS 

 

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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