
Noticias    

Diário de Noticias 

- ENTREVISTA A JOSÉ SÓCRATES - "A minha prisão visa tão-só impedir o PS de ganhar as 
próximas eleições legislativas" 

- "Vou ganhar de uma maneira ou de outra", diz Sampaio da Nóvoa 

- Candidatos ao Novo Banco têm até hoje para entregar ofertas finais 

- Pedro Tadeu - O suicídio do Syriza vai salvar a vida à Europa? 

- Viriato Soromenho Marques - O dique grego 

- Novo regime vai dar às secretas "carta branca para vasculhar", acusa Proteção de Dados 

 

Correio da Manhã 

- Miguel Macedo suspeito de tráfico de influências 

- Eduardo Dâmaso - A Grécia obediente 

 

Jornal de Noticias 

- Juncker sugere acordo de última hora, Tsipras pondera alternativa 

- Paula Ferreira - E ficam dezoito? 

- Mariana Mortágua - A União é um colete de forças 
 

Público  

- Bruxelas vira costas a Tsipras e entra em campanha pelo “sim” 

- João Miguel Tavares - Tsipras fez o que tinha a fazer 

- José Vítor Malheiros - Tsipras quer que a Grécia pare de tomar veneno 
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Ionline 

- Novo Banco. Propostas longe dos 4,9 mil milhões 

- Duas ministras debaixo de fogo. Até quando durará o braço-de-ferro? 

- Tsipras: "Pedimos com todas as nossas forças que rejeitem a proposta" 

- Grécia. Líderes da Europa dramatizam discurso para apelar ao voto no “sim” 

- Grécia. Costa tenta equilíbrio entre duas frentes no PS 

 

Expresso 

- Portugal no top-5 do desemprego na União Europeia 

- Governo "de consciência tranquila" com privatização da REN e da EDP 

- Comissão de Dados chumba lei das secretas: "devassa" e uma “agressão grosseira” à 
privacidade e à liberdade 

 

Diário Económico 

- Tsipras ainda não reagiu a proposta de Juncker e Alemanha diz que já é tarde 

- Recibos verdes: termina hoje prazo para pedir alteração nos descontos 

- Cameron diz que Estado Islâmico está a preparar ataques "terríveis" no Ocidente 

- Tsipras: "Na quarta-feira, o Sol vai nascer como sempre" 

- Atenas não descarta recurso à justiça para travar saída do euro 

- Se a Grécia sair do euro, Portugal é o senhor que se segue 
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Noticias ao Minuto 

- Thomas Piketty - Expulsar a Grécia do euro é "abrir a caixa de Pandora" 

 

Observador 

- Tema e prazos. Referendo à grega impossível em Portugal 

- Decisão de Rui Rio depende do resultado de Passos 

- Entrada livre para o novo projeto do Teatro Nacional D. Maria II 
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 OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

- General Ramalho Eanes - A mensagem, na íntegra, enviada aos Oficiais das Forças Armadas 

presentes no Encontro de reflexão do passado dia 25 de Junho 

 

- Coronel David Martelo - "Forças Armadas - A Emergência Ignorada" 

 

- AOFA requer que Sua Exa. o CEMA reaprecie o despacho sobre a mudança de situação para 

a reserva e reforma. Face aos normativos constantes de um Despacho sobre a mudança de 
situação para a reserva e reforma, a AOFA requereu a sua reapreciação por Sua Exa. o CEMA, 

face ao estabelecido nas disposições do EMFAR. No ofício, a AOFA procedeu a uma exaustiva 
análise do estabelecido no EMFAR, procurando demonstrar que o Despacho não corresponde 

ao consagrado estatutariamente. 

 

- O Vídeo Oficial do Encontro Nacional de Combatentes, no qual a AOFA esteve, como 
sempre, presente, desta vez de forma reforçada dada a nossa recusa em estarmos na 

cerimónia em Lamego ao declinarmos o convite do Presidente da República! 

 

- Instituto de Odivelas (IO) – As Alunas do Instituto de Odivelas continuam a dar cartas 
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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 - EMPREGO DA ROBÓTICA EM CENÁRIOS DE GRANDES CATÁSTROFES 

Força Aérea - MDN visita Estação de Radar N.º2 

Força Aérea - Auditores do CPOG visitam Base Aérea N.º11 

Força Aérea - "Zangões" participam em simulacro de acidente marítimo 

 

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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