
Noticias    

Diário de Noticias 

- BCE volta a elevar níveis de liquidez para os bancos gregos 

- Associação Sindical de Juízes corta relações com ministra da Justiça 

- Menos portugueses contam fazer férias fora de casa 

- Estudo encomendado por Salgado conclui que Governo e supervisor falharam no BES 

- UE lança operação contra redes de tráfico humano no Mediterrâneo 

- Novo Portal das Migrações entra hoje em funcionamento 

- Dia decisivo para a Grécia. Juncker recusa acordo para hoje, Tsipras acredita em "solução 
substancial" 

- WOLFGANG MÜNCHAU - O verdadeiro desafio desta semana é salvar a zona euro 

- Sérgio Figueiredo - O verdadeiro significado de teso 

 

Correio da Manhã 

- Bebé nasce em avião da Força Aérea 

- Metade dos portugueses passa férias em casa 

- Diretor da cadeia castiga inspetor 

- Grécia: Tsipras acredita em "solução substancial" 

- Portugal é negócio da China  

- Greve deixa País sem emergência  

- Deco ajuda a poupar na fatura da água 
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Jornal de Noticias 

- Sindicatos dos transportes convocam greve para 15 de julho 

- Juncker diz não ter certeza se haverá acordo com a Grécia esta segunda-feira  

- Associação Sindical de Juízes corta relações com ministra da Justiça 

 

Público  

- Novas propostas gregas são bem recebidas em Bruxelas 

- Coligação acusa PS de errar “não por maldade” mas por ser “socialista” 

- "Quero que ele saiba que tem um pai" 

- Francisco Louçã - Amanhã será outro dia, mas hoje decide-se 

 

Ionline 

- Ex-ministros das Finanças temem contágio do Grexit a Portugal 

- Petição e manif. Portugueses em defesa da Grécia 

- Carris. Trabalhadores em greve a 15 de Julho  

- BdP. Dívida pública desce para 225.720 milhões de euros em Abril  

- Maio. Cerca de 211 mil pessoas beneficiaram do Rendimento Social de Inserção 

- BES. SaeR critica o Banco de Portugal e o governo por causa do GES 

- Cimeira prevê incumprimento mas Grécia tem última oportunidade 

- José Reis. O juiz que defende José Sócrates nos tribunais 
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Expresso 

- Carris em greve no dia da assinatura do contrato de subconcessão  

- Grécia. Todos a Bruxelas para encontrar um acordo  

- Contágio grego positivo. Juros da dívida abaixo de 3%  

- Primeiro avião novo da TAP é um A330 e chega em 2017  

- Catarina Martins diz que estágios são "máquinas de exploração laboral"  

- Acusação a Sócrates só em 2016 

 

Diário Económico 

- Cônjuges dos militares já podem inscrever-se na ADM 

- Schäuble: "Não recebemos propostas substanciais da Grécia" 

- Líderes europeus destacam “qualidade” das novas propostas gregas 

- Nova lei abre a porta ao aumento das comissões de manutenção de conta 

- Dívida pública desce para 225,7 mil milhões em Abril 

- Fraude custou 350 milhões de euros ao SNS desde 2012 

- As reformas estruturais que Passos e Costa querem fazer 
 

Noticias ao Minuto 

- Perto de 166 mil idosos receberam complemento solidário em maio 

- Vigilância das escolas por militares poderá ir contra a Constituição 

- Coligação 'dá passo atrás' em medida de teletrabalho para pais 

- Fosun elege Portugal como "o melhor país da Europa para investir" 
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 Observador 

- Mergulho no Tejo? Guia para candidato desconhecido 

- Relatório da SaeR defende Ricardo Salgado 

- Qualquer rotura na zona euro é um "perigo enorme" 

- Fisco: acesso a dados terá de ser justificado 

- De Olivença à China, a cartografia do rancor 

- Catarina Martins: "Passos Coelho mente" 

- Estamos a "fazer política de uma forma diferente" 

- "Se eu tivesse pais normais, já teria dois filhos" 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 
 

- Portaria nº 482-A/2015, de 19 de Junho - ADM (Beneficiários Associados) 
 

- INSTITUTO DE ODIVELAS (IO) – Contra o Encerramento do IO 
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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 ) 

 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - PORTUGAL AO LEME DA FORÇA DE REAÇÃO  

IMEDIATA DA NATO 
 

 

 

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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