
Noticias    

Diário de Noticias 

- Empréstimo de urgência já foi quase todo gasto com FMI e BCE 

- Número de incêndios e área ardida acima da média dos últimos dez anos 

- Viriato Soromenho Marques - Tanatologia europeia 

- Sérgio Figueiredo - O nada que fica do muito que se passa 

- WOLFGANG MÜNCHAU - O 'grexit' continua a ser o resultado mais provável deste triste 
processo 

- Nuno Saraiva - Por acaso foi ideia nossa fazê-lo primeiro-ministro 

 

Correio da Manhã 

- Maria de Belém contra Marcelo 

- PS não descola da coligação PSD/CDS 

- Carlos Garcia - A ideia foi minha! 

 

Jornal de Noticias 

- EUA e Cuba reabrem embaixadas após 54 anos de costas voltadas 

- Inês Cardoso - Se rouba, não faz 

- José Mendes - Golpe na ADSE 

- José Manuel Diogo - Portugal fora da Expo 
 

 

 

 

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

 

 

20-07-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=4688893&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=4689256&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4688949&seccao=Viriato%20Soromenho%20Marques&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4688964&seccao=S%E9rgio%20Figueiredo&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4688955&seccao=Wolfgang%20M%C3%BCnchau&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=4688067&seccao=Nuno%20Saraiva&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/maria__de_belem_contra_marcelo.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/ps_nao_descola_da_coligacao_psdcds.html
http://www.cmjornal.xl.pt/opiniao/colunistas/carlos_garcia/detalhe/a_ideia_foi_minha.html
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4689176&page=-1
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4688923
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4688922
http://www.jn.pt/opiniao/default.aspx?content_id=4688924
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=nf


Público  

- As estrelas da crise 

- José Soeiro: precários “farão a diferença” nas próximas eleições 

- Alberto Pinto Nogueira - A ministra e a reforma dos juízes 

- António Correia de Campos – Despedimento 

- Rui Tavares - Reestruturação: como e para quê 

 

Ionline 

- Strauss-Kahn fala de política "mortífera" levada a cabo pelos "amigos alemães" 

- Sismo. Políticas do governo são inúteis, diz Conselho de Protecção Civil 

- BE. Aumento da ADSE serviu para "perseguir função pública" 

- MPT acusa Marinho e Pinto de ilegalidade política 

 

Expresso 

- Hollande quer apenas seis países num Governo da zona euro 

- Grécia recebe €7,16 mil milhões e fica com quase nada 

 

Diário Económico 

- Tudo o que precisa saber sobre as candidaturas ao Superior 

- Governo quer vigiar actuação do Ministério Público, PS em silêncio 

- Passos admite dar autonomia à ADSE 
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Noticias ao Minuto 

- Desfile com corda ao pescoço em alerta para falta apoios à saúde mental 

- Angola deixa tribunal em diferendo que ameaça relação com Portugal 

- Dívida portuguesa a subir em toda a linha 

- Vem aí a Start-Up Defesa. Lisboa e Porto dão 'tiro de partida' 

- PCP diz que portugueses permanecem de "baixa" por causa da austeridade 
 

Observador 

- O relatório secreto de Bruxelas para gerir as 200 consequências da saída da Grécia do euro 

- Fundo da Segurança Social. 75% está investido em dívida pública portuguesa 

 

 

 

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 ) 

 

Marinha - OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À EMBARCAÇÃO DE RECREIO O AGOSTINHO 

Exército - EXÉRCITO NAS CERIMÓNIAS “EXALTAÇÃO DO PENDÃO” EM MIRANDA DO  

DOURO  

 

 

 

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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