
Noticias    

Diário de Noticias 

- Dignidade dos portugueses nunca esteve em causa durante o ajustamento, diz Passos 
Coelho 

- Manuela Ferreira Leite não descarta candidatura presidencial 

- Ministra arquivou processos contra oficiais da PSP que não travaram invasão 

- Concluídas quase 30 investigações de corrupção envolvendo governantes timorenses 

- Assim que for levantada imunidade processos contra políticos avançam 

- Viriato Soromenho Marques – Arrependimento 

- Ferreira Fernandes - Duelo de titãs da brandura 

 

Correio da Manhã 

- Imparcialidade dá guerra no Fisco 

- PJ alerta para fraude em nome da Microsoft 

 

Jornal de Noticias 

- Greve de funcionários fecha centenas de escolas no país 

- EUA pressionam UE e Grécia para chegarem a acordo 

- David Pontes - Devíamos ser capazes de melhor 

- Pedro Bacelar de Vasconcelos - Maria Luís e Schäuble 
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Público 

- BCE só pode comprar cerca de 16 mil milhões de euros de dívida portuguesa 

- Ministra das Finanças rejeita discutir “outras condições” com a Grécia 

- Passos preza “estabilidade política”, Portas elogia a maioria 

- Francisco Teixeira da Mota - Suponhamos que vivemos num Estado de Direito 

 

Ionline 

- Grécia. Berlim quer mais cedências de Atenas para aceitar nova proposta 

- SWAP. As razões que validam os argumentos do Santander 

- Angola. Operações cambiais com o exterior tributadas entre 15 a 18% 

- Luís Osório - Passos Coelho é um dois-em-um 

- Jorge Bateira - O euro em fase terminal 

 

Expresso 

- O dia em que pode haver uma solução de compromisso com a Grécia. Ou não 

- Ferro Rodrigues acusa ministra das Finanças de ser porta-voz do homólogo alemão 

- Alemães consideram pedido grego como um "cavalo de Troia" 

- Governo considera "infelizes" declarações de Juncker. "Nunca a dignidade dos portugueses  

foi beliscada" 
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Diário Económico 

- Passos Coelho - Proposta grega "não é aceitável" 

- Administradores dos hospitais apelam para que demissões “não se tornem virais” 

- Governo aprova novo regime jurídico dos transportes e extingue Autoridades 

- Estado Islâmico ameaça enviar 500.000 imigrantes para a Europa 

 

Noticias ao Minuto 
- Zona Euro : Já há quem admita a saída da Grécia da moeda única 

- Debate : Jerónimo pergunta a Passos: "Que sucesso é este?" 

- Dificuldades : Roseta alerta para risco de pobreza de um terço das crianças de Lisboa 

- Livro : 'Spínola e a Revolução' investiga militar em "luta contra o tempo" 

- Parque Expo : Oceanário de Lisboa é para concessionar, confirma o Governo 

- Governo : Portas estende vistos gold a cultura e reabilitação 

 

Observador 

- Impasse na Grécia. BCE prepara-se para o pior, diz a Der Spiegel 

- Futuro hospital de Lisboa vai ser maior do que inicialmente previsto 

- Quatro desafios tecnológicos para o futuro da humanidade 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

 

- A Rede Nacional de Protocolos (RNP) e o Projecto “Família AOFA” 

1. Consulte aqui, detalhadamente, todos os Protocolos da RNP da AOFA 

 

2. Consulte aqui a lista Resumo de todos os Protocolos da RNP da AOFA 

 

3. Se é Sócia/o da AOFA requisite aqui os Cartões para os seus Familiares poderem 

aceder, sem quaisquer custos, à RNP da AOFA 

 

4. Se ainda não é Sócia/o da AOFA poderá passar a sê-lo com um “click” 

 

- Tenente-Coronel Joaquim Lima - Análise ao novo EMFAR 2015 

(comparativamente ao EMFAR de 1999) 
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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 - AUTORIDADE MARÍTIMA APREENDE 507 KG DE OURIÇOS-DO-MAR 

Exército - EXÉRCITO PORTUGUÊS PARTICIPA NA RESPOSTA NACIONAL AO SURTO DO  

VÍRUS ÉBOLA  

Exército - BRÍFINGUE ANUAL DO EXÉRCITO AOS ADIDOS MILITARES ACREDITADOS EM  

PORTUGAL 

 

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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