
Noticias    

Diário de Noticias 

- Ministra das Finanças remete para depois das eleições desenho da reforma das pensões 

- Governo quer contratar até 400 médicos reformados para o Serviço Nacional de Saúde 

- Dia da Marinha: Comemorações motivam queixa à PGR 

- Hotelaria quase duplica número de unidades na última década 

- Cerca de 12 mil pessoas participam nos 353 ensaios clínicos que decorrem em Portugal 

- Dia do cancro da pele assinala-se hoje com rastreios em cerca de 40 serviços 

- Ministério Público pede redução de pena do BPP e absolvições parciais 

- Adriano Moreira - O declínio da governança mundial 

 

Correio da Manhã 

- DIAP afasta PJ de Marco António 

- Feira do Livro de Lisboa vai bater recordes 

- Limpeza da RTP custa 5,2 milhões 

- Desenho da reforma das pensões só depois das eleições 

- Eduardo Dâmaso - O caminho certo 

- Baptista-Bastos - Outra aldrabice 

 

Jornal de Noticias 

- Surdos não fizeram teste de inglês que incluia ouvir CD 

- Centenas de arguidos, testemunhas e agentes judiciais no julgamento das cartas de 

condução 

- Governo regional quer "novo surto de recuperação económica" na Madeira 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

20-05-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4577699
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=4577398
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4577020&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4577707
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4577686
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4577125
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Educacao/Interior.aspx?content_id=4577877
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4577706
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Justica/Interior.aspx?content_id=4577706
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4577975&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4577435&seccao=Adriano%20Moreira&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/detalhe/diap_nao_quer_pj_na_investigacao.html
http://www.cmjornal.xl.pt/cultura/detalhe/20150520_0924_feira_do_livro_de_lisboa_vai_bater_recordes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/tv_media/detalhe/limpeza_da_rtp_custa_52_milhoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/desenho_da_reforma_das_pensoes_so_depois_das_eleicoes.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/eduardo_damaso/detalhe/o_caminho_certo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/baptista_bastos/detalhe/outra_aldrabice.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=4577871
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Jornal de Noticias (cont.) 

- PS apresenta 21 causas para o país no programa eleitoral 

- Governo diz que reforma nas águas evita privatização do grupo Águas de Portugal 

- João Gonçalves - A canalha 
 

Público 

- Estado gasta 3,5 milhões por ano com policiamento dos jogos da I Liga 

- Desde 2010 reformaram-se 3000 médicos e metade saiu dos centros de saúde 

- Governo adia discussão sobre mapeamento da Segurança Social para Janeiro de 2016 

- PS promete médicos de família para 545 mil portugueses em 4 anos 

- Com muitas condições, Malásia e Indonésia aceitam receber migrantes à deriva 

- UTAO diz que Portugal corre “risco de perda de competitividade externa” 

- Santana Castilho - Exames: a falsa independência do Iave e a deriva intelectual de Crato 

 

Ionline 

- Aeronaves. O acordo secreto do Estado com uma empresa privada  

- Produção de energia solar dispara em todo o mundo 

- PS. As 21 causas do programa de Costa 

 

Expresso 

- Portugal coloca Bilhetes de Tesouro a taxas negativas pela primeira vez  

- Meteo. Menos vento e mais calor  

- Depois dos aviocar... ministério da Defesa também não consegue vender os PUMA  
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Expresso (cont.) 

- Risco de seca em Portugal. Há cinco meses que chove menos que o habitual  

- Quem dá mais pela TAP? O que já sabemos das três propostas de compra  

- PS propõe conta-corrente entre Estado e contribuintes 

 

Diário Económico 

- Portugal emite pela primeira vez dívida a juros negativos 

- Governo admite acelerar eliminação da sobretaxa de IRS 

- Contratação de 400 médicos de família aposentados já está em vigor 

- Grécia admite falhar pagamento ao FMI sem acordo com credores 

 

Noticias ao Minuto 

- Ministra das Finanças Depois das eleições haverá desenho da reforma das pensões 

- Évora 500 anos do Palácio D. Manuel em destaque nas festas  

- INE Novas encomendas na construção diminuem 39,4% no 1.º trimestre 

- Maria Luís Albuquerque "Desemprego é legitimamente o que mais preocupa portugueses" 

- Henrique Neto O atual PS é a "continuação do governo de José Sócrates" 

- Saúde Condições de contratação não convencem médicos de família  

- Aviação Estado fez acordo que não quererá que se saiba 

- Espírito Santo Property Arresto judicial trava reembolso a 370 clientes 

- Incêndios Podia fazer-se mais e melhor "com menos recursos" 

- Governo Reforma evita privatização do grupo Águas de Portugal 

- Privatização TAP entrega hoje análise técnica das ofertas 
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 Observador 
- Héli volta para trás para dar boleia a governante 

- Governo contrata 400 médicos reformados 

- Vítor Gaspar e os males da desigualdade 

- Incerteza na Segurança Social é risco para défice 
 
 

Jornal de Negócios 
- PS quer avós a trabalhar a tempo parcial 
 
 
 

Renascença 
- Estado de negação 

 

 

 
 
 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas (cont.) 

( 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 – Evacuação de três tripulantes da embarcação da de pesca "AZIMUTE" na Madeira 

Marinha - EVACUAÇÃO DE TRIPULANTE DA EMBARCAÇÃO DE PESCA “A ILHA” NA MADEIRA 

Exército - AÇÃO DO EXÉRCITO NO PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL PARA A DOENÇA  

POR VÍRUS ÉBOLA 

Força Aérea - Força Aérea avalia Secções Cinotécnicas em exercício 

 

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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