
Noticias    

Diário de Noticias 

- Cavaco Silva - Grécia "não pode fazer aquilo que muito bem entende, porque ao fazê-lo vai  

prejudicar os outros" 

- Adriano Moreira - O comércio das armas 

- Ferreira Fernandes - O cancro da Grécia ou o ébola da Ucrânia? 

 

Correio da Manhã 

- Queixa na Europa contra o Governo 

- Carlos Rodrigues - Milionários anónimos 

- Baptista-Bastos - Droga de vida! 

 

Jornal de Noticias 

- Um quarto dos adolescentes dorme menos de sete horas por noite 

- Finanças e Ministério Público investigam clientes portugueses da filial suíça do HSBC 

- Pedro Ivo Carvalho - As 50 sombras de Merkel 

 

Público 

- Mais de 300 pessoas podem ter morrido na travessia do Mediterrâneo 

- Novo modelo de financiamento do ensino superior impõe limite de alunos 

- Atenas e Berlim sobem o tom entre esperanças de compromisso 

- Carta de condução por pontos vai mesmo avançar 

- “Uma percentagem elevada da população caiu numa situação dramática” 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Público (cont.) 

- Portugal e EUA com as Lajes ao fundo: Uma reunião tarde de mais? 

- António Pedro de Vasconcelos - "Não (nos) TAP os olhos!" (carta aberta a um deputado da  

Nação) 

- José Ribeiro e Castro - A União Europeia à beira do abismo 

 

Ionline 

- Marinha tentou acordo com Exército e Força Aérea para comprar navio polivalente 

- Parlamento Europeu reabre investigação aos voos da CIA na Europa 

- Saiba como os milionários fogem ao fisco em Portugal 

- O robô português que vai salvar a vida a milhares de pessoas 

- Frio. Mau aquecimento das casas é perigo para a saúde pública 

- Luís Osório - O abraço de urso 

- Nuno Ramos de Almeida - Ninguém é cidadão 

 

Expresso 

- "Otimismos cautelosos", travões de Berlim e a OCDE a jogo. O ponto da situação do caso  

grego 

- O plano de Varoufakis para o Eurogrupo em quatro pontos 

- Portugal e Estados Unidos discutem hoje compensação das Lajes 

- Siroco. Brasileiros também estão na corrida ao navio de €80 milhões 

- Espírito Santo e Amorim apanhados no SwissLeaks: mas o maior cliente português é uma  

milionária desconhecida 

- Alexandre Abreu – Desequilíbrios 
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Diário Económico 

- Inflação estabiliza em terreno negativo em Janeiro 

- Concorrência não descarta violações à lei no mercado dos combustíveis 

- Metade dos contratos públicos em 2013 foi por ajuste directo 

- E a Alemanha é melhor que o FMI? 

- Acumulação de subsídio com salário tem novas regras 

 

Noticias ao Minuto 
- Prazo : Atenção, tem até domingo para inserir faturas nas Finanças 

- Tsipras : Primeiro-ministro da Grécia convidado a visitar a China 

 

Observador 

- Grécia quer OCDE no lugar da troika 

 

Diário Digital 

- LPM: Marinha tentou acordo para comprar navio Siroco (*) 

 

 

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 - NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÃO DE PESCA NO RIO TEJO 

 

 

 

 

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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LPM: Marinha tentou acordo para comprar navio Siroco 

 

A Marinha tentou alcançar um acordo com o Exército e a Força Aérea para incluir a compra do navio 
polivalente logístico francês "Siroco" na Lei de Programação Militar (LPM), disseram à Lusa fontes 

parlamentares. 

As mesmas fontes adiantaram que a questão terá sido colocada ao nível das chefias militares no final do ano passado, 

pouco antes da proposta de LPM ser enviada para o parlamento, mas que tanto o Exército como a Força Aérea 

recusaram, alegando que os seus programas de reequipamento estavam fechados. 

O interesse português no "Siroco" terá surgido durante os últimos meses de 2014, quando já ia avançada a elaboração da 

LPM, não tendo sido possível incluir a aquisição desta capacidade. 

Uma fonte parlamentar referiu à Lusa que terão sido inclusivamente feitas diligências para um «acordo interministerial» 

[que incluísse Administração Interna e Saúde, além da Defesa] para a compra do "Sirocco", já que este navio polivalente 

logístico (NPL) tem capacidade para ser utilizado em apoio à Proteção Civil ou em situações de catástrofes naturais. 

Durante uma audição à porta fechada na comissão parlamentar de Defesa, na terça-feira, a aquisição do NPL francês, 

também desejado por Brasil e Chile, foi discutida pelos deputados com o Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), 

almirante Macieira Fragoso, que terá admitido que os 50 milhões de euros previstos para a modernização das fragatas 

poderão ser canalizados para este equipamento, avaliado em 80 milhões. 

No final da audição, o chefe da Marinha disse à Lusa que a compra do NPL está em "fase final de decisão" pelo Governo e 

que esta é uma prioridade transversal às Forças Armadas. 

«Esta é uma capacidade que está em falta no sistema de forças já há muito, mas não tem sido possível ao Estado 

português encontrar o financiamento para adquirir um navio dessa envergadura e agora esta pode ser uma boa 

oportunidade para completar essa falha», declarou. 

Questionado sobre se a compra pode vir a ser financiada conjuntamente pelos três ramos, Luís Macieira Fragoso 

respondeu: «Pois. Não será, mas é um navio que terá emprego conjunto». 

«É um navio que interessa ao sistema de forças da Marinha, é um navio de projeção de forças para assalto anfíbio, por 

exemplo, mas é um navio também que tem muitas capacidades para permitir que meios dos outros ramos sejam 

projetáveis noutros locais, também para transporte logístico, sem natureza puramente militar», acrescentou. 
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