
Noticias    

Diário de Noticias 

- Em oito meses, o PS de Costa é apanhado pela coligação 

- 'Grexit' será "o princípio do fim da zona euro" 

- Paulo Pereira de Almeida - Os deputados preguiçosos 

 

Correio da Manhã 

- Oficiais das FA reúnem-se para debater desrespeito aos direitos dos militares 

- Queda do BES escapa a analistas 

- FMI recusa mais tempo à Grécia 

- Lei eleitoral volta a gerar polémica 

- Fernando Calado Rodrigues - A encíclica verde 

- João Pereira Coutinho - Serviço completo 

 

Jornal de Noticias 

- Passos lamenta "azedume" do PS em relação a Cavaco 

- Mulheres têm pensões 31% mais baixas do que os homens 

- David Pontes - Sondagem grega 
 

Público  

- Tsipras garante que “vai haver uma solução” para a crise grega 

- Governo dos EUA está aberto à reutilização da base da Lajes 

- Governo cria estrutura para o presidente do CCB gerir zona de Belém 
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Ionline 

- Operação Marquês. Juiz diz que houve "deslumbramento" e não há provas contra Sócrates 

- PM diz que quem ganha menos não sofreu cortes. “Um insulto”, diz BE 

 

Expresso 

- Avaliação de Passos. "O país está de parabéns" 

- BE acusa Governo de fazer "negociata" com estaleiros de Viana 

- Heloísa Apolónia. "Porque falta o sr. primeiro-ministro à verdade da forma como o faz?" 

- Varoufakis divulga o que disse no Eurogrupo. Divergência com credores vale 0,5% do PIB 

- Maria Luís quer repetir e esclarecer: sim, “Portugal tem os cofres cheios” 

 
 

Diário Económico 

- Banco Central Europeu realiza hoje reunião extraordinária 

- As próximas datas chave de uma possível saída da Grécia 

 
 

Noticias ao Minuto 

- IP : Nova empresa pública gasta milhares em festa de luxo 

- Parlamento : Jerónimo acusa Governo de promover surto de emigração 

- ESI : O Estado comprou papel comercial com carimbo 'Espírito Santo' 

- Marinho e Pinto : "Não me repugna fazer uma aliança com o PSD" 
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OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- AOFA – Comunicado  - Armas - Artigo 122º do EMFAR  

À última hora, já depois de nos ter sido finalmente facultada uma cópia daquilo que foi  

afirmado ser a versão final da chamada revisão do EMFAR (ou já não seria essa a versão e  

quiseram evitar a nossa reacção…), o artigo 122º sofreu profundas modificações, acentuando  

a gravidade das alterações ao anterior Estatuto, uma vez que atingiu o símbolo por  

excelência do poder coercivo que os cidadãos colocam nas mãos dos militares: o uso e porte  

de arma. 

E, com isso, foi dado mais um profundo golpe na condição militar. Oportunamente, daremos  

a conhecer um ofício que endereçámos a todas as entidades que podem e devem fazer  

reverter a situação. 
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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 - INSTITUTO HIDROGRÁFICO ABRE PORTAS NO SEIXAL 

Marinha - NATO TREINA PROTEÇÃO PORTUÁRIA EM PORTUGAL 

Força Aérea - Juramento de Bandeira da Instrução Básica 01/15 

Força Aérea - Dia da Unidade da Base Aérea Nº6 

 

 

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   
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Site: www.aofa.pt 
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