
Noticias    

Diário de Noticias 

- Governo dá mês de adaptação antes de sacos pagarem taxa 

 

Correio da Manhã 

- Miguel Albuquerque sucede Alberto João Jardim 

- Tarifários das telecomunicações vão subir 

 

Jornal de Noticias 

- Miguel Albuquerque sucede a Jardim no PSD/Madeira 

- Direção-Geral de Saúde recomenda cuidados especiais devido ao frio 

- Eleições legislativas antecipadas na Grécia a 25 de janeiro 

- Ministério da Saúde admite aumentar pagamento para contratação de médicos 

 

Público 

- Sucessor de Jardim no PSD-Madeira herda dívida superior a 13 milhões 

- Espanha informou Portugal da sua proposta de extensão da plataforma na zona da 

Selvagens 

- Miguel Macedo resistiu a protestos, fez promessas e caiu com os vistos gold 

- Eleições antecipadas empurram Grécia para escolha que preocupa a Europa 

- Inquérito a contratos suspeitos na Misericórdia de Lisboa concluiu que não houve violação  

das regras em vigor 

- Preços das telecomunicações sobem em Portugal, mas descem na UE 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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Ionline 

- Leis da Defesa que reforçam CEMGFA e reduzem estruturas já foram publicadas 

- Ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa param na quarta-feira devido a plenário 

- Fenprof diz que lei do amianto continua por cumprir 

- Encargos com parcerias público-privadas caem em 2013 mas menos do que o previsto 

- Submarinos. Saiba como a investigação falhou  

- Submarinos. Um falhanço da justiça  

 

Expresso 

- Jardim escreveu, Passos ligou. Albuquerque é o novo líder do PSD-Madeira – sem 

inseguranças 

- Preço do petróleo em mínimos desde 2009 

- Pontes, feriados, fins de semana prolongados e afins: fazemos as contas para 2015 

 

Diário Económico 

- Dívida portuguesa foi a mais rentável do mundo em 2014 

 

Visão 

- Caso dos submarinos torna Estado réu (*) 
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Noticias ao Minuto 

- Mecenato Fundação Mário Soares recebeu 'generosa prenda' de Salgado 

- Ações PT, Mota-Engil e BCP pressionam desvalorização da Bolsa 

- 2015 Salários e pensões sobem e aumentam poder de compra 

- Governo Privatização da TAP conta com uma cláusula dourada 

 

Observador 

- Alegre pagou dívida com ajuda de conta solidária 

- A "curiosidade" que serpenteia o subsolo de Lisboa 

- Brasil:EDP-Renováveis vende 49% de parques eólicos 

- Quem vai decidir a venda da PT Portugal? 

- Telecomunicações com preços acima da inflação 

- Camiões vão pagar menos na ponte Vasco da Gama 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea - Morreu o Coronel Morais da Silva 

 

 

 

 

 

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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Caso dos submarinos torna Estado réu 

 

 

 

A Sérvulo & Associados pôs um processo contra o Estado, no tribunal dos Direitos Humanos 

Estamos na manhã de 29 de setembro de 2009 - ainda longe do arquivamento, pelo Departamento Central de 

Investigação e Ação Penal (DCIAP), do Ministério Público (MP), do processo dos submarinos. Pelas dez horas daquele 

dia, procuradores do DCIAP e inspetores da PJ entraram nas instalações, em Lisboa, da Sérvulo & Associados, 

sociedade de advogados, com um mandado de buscas assinado pelo juiz de instrução Carlos Alexandre. Na base 

dessa ação, estava um inquérito que visava suspeitas de corrupção, tráfico de influências e financiamento ilegal de 

partidos políticos, no processo de aquisição, pelo Estado, de dois submarinos U-214 ao Germain Submarine 

Consortium. Hoje, a questão põe-se ao contrário: no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), o Estado, 

defendido pelo MP, enfrenta uma queixa daquela sociedade de advogados, e arrisca-se a pagar uma indemnização 

«generosa». As buscas em causa faziam sentido - a Sérvulo & Associados prestava assessoriajurídica à Comissão de 

Contrapartidas de aquisição de material militar. O que os investigadores ali procuravam, porém, era documentação do 

advogado Bernardo Ayala, incumbido de trabalhar com aquela comissão, mas que saíra da Sérvulo & Associados no 

ano anterior, 2008. As buscas estender-se-iam à Uría Menéndez-Proença de Carvalho, para onde Ayala se transferira 

e onde acabou por ser constituído arguido. Em buscas a escritórios de advogados ou a consultórios médicos, o Código 

de Processo Penal impõe a constituição de arguidos, apriori ou na altura do escrutínio, para permitir a apreensão de 

material abrangido pelo segredo profissional. Ayala seria arguido de 2009 a 2011, ano em que o DCIAP arquivou a 

investigação que lhe dizia respeito. Já a Sérvulo & Associados, no momento das buscas, requereu a selagem dos 

documentos apreendidos, para que não pudessem ser lidos até que o presidente da Relação de Lisboa, Vaz das 

Neves, os apreciasse. Os investigadores ultrapassariam esse obstáculo uma semana depois, com a constituição de 

arguido, pelo MP, de um jovem advogado da Sérvulo & Associados Ricardo Guimarães. Puderam, assim, ter acesso ao 

conteúdo dos discos rígidos. Mas, após recurso para a Relação de Lisboa, também Ricardo Guimarães deixaria de ser 

arguido. No entanto, o material apreendido não foi, até hoje, devolvido - motivo pelo qual a sociedade de advogados 

instaurou, no TEDH, o processo contra o Estado, invocando violação do segredo profissional. 

  

in  Visão 

23 de Dezembro de 2014 
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