
Noticias    

Diário de Noticias 

- Oi aprova venda da PT à francesa Altice 

- Mais de metade dos postos quer combustível low-cost para combater híperes 

 

Correio da Manhã 

- Carros à espera da nova ministra 

- ERC dá razão à administração da RTP  

- Hospitais alerta com frio polar 

Jornal de Noticias 

- Técnicos de Contas consideram quociente familiar do IRS "inquinado de injustiça" 

- Temperaturas mínimas baixam entre 2 a 6 graus 

- Passos afirma que a crise não aumentou desigualdades 

- Narciso Miranda julgado por abuso de confiança e falsificação de documentos 

 

Público 

- O Citius já “funciona bem”, mas faltam centenas de apensos de processos 

- Ritmo de subida do nível do mar em Portugal duplicou desde 2000 

- Quociente familiar e mais deduções dão algum alívio no IRS 

- Entrevistas de Sócrates nas mãos do juiz Carlos Alexandre 

- Paulo Portas quer ocupar o centro político deixado pelo PS

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
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http://www.publico.pt/sociedade/noticia/tres-meses-apos-paralisar-o-citius-funciona-bem-mas-faltam-transferir-centenas-de-apensos-1678480
http://www.publico.pt/local/noticia/subida-do-nivel-do-mar-em-portugal-duplicou-desde-2000-1678461
http://www.publico.pt/economia/noticia/quociente-familiar-e-ajuste-nas-deducoes-potenciam-descida-generalizada-do-irs-1678478
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/entrevistas-de-socrates-nas-maos-do-juiz-carlos-alexandre-1678481
http://www.publico.pt/politica/noticia/paulo-portas-quer-ocupar-o-centro-politico-deixado-pelo-ps-1678476
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts


Ionline 

- Jardim prepara-se para ocupar lugar de deputado em Lisboa  

- Anarquista que quis libertar ex-PM já tinha processado advogado de ex-PM  

- Governo aprova descongelamento das reformas antecipadas 

- Pais não percebem cortes no apoio a crianças deficientes  

- Sócrates na prisão. “É preciso tanta burocracia para ter um maço de tabaco?” 

- “Este grupo parlamentar omite a história do PSD”  

- Juros da dívida de Portugal a cair a cinco e dez anos para mínimos de sempre 

- IRS. Ferreira Leite considera que "reforma" é uma palavra muito pomposa para o que está 
acontecer  

- Conselho de Redacção da RTP congratula-se com decisão da ERC 

- Familias portuguesas com maior rendimento perderam poder de compra 

 

Expresso 

- Mário Soares. "Sou o gajo que lhes atira mais às trombas" 

- Coligação PS-CDS? "Seria um grande Governo" 

- Portas diz que país já pode aliviar impostos e fomentar economia 

- Pedido de libertação de Sócrates escrito numa fotocópia do "Jornal de Notícias" 

- As quatro vezes em que Sócrates já falou a partir da prisão 

- Câmara de Cascais abre investigação interna. Motivo: suposta ilegalidade nas obras de  

casas de dois ministros 
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Diário Económico 

- PIB da zona euro não foi além dos 0,2% no terceiro trimestre 

- Armando Almeida: PT Portugal "tem gestores a mais" 

- RTP em gestão corrente aguarda nova administração 

- Governo cria condições para subconcessão na Carris e Metro de Lisboa 

- Receitas de portagens da EP só cobrem entre 3% e 33% dos encargos 

- Passos diz que reposição dos feriados não está na agenda do Governo 

 

Notícias ao Minuto 
- Teresa Leal Coelho Viragem do PS à esquerda é "tacticismo" de António Costa 

- Operação Marquês Cartas, visitas e jogging: os 11 dias de Sócrates na prisão 

- Ministro Poiares Maduro vai ao Parlamento explicar caso RTP 

 

Observador 

- Fundo que comprou a Tranquilidade quer Novo Banco 

- IRS: Cláusula caiu por medo de um novo "Citius" 

- Pensões de alimentos passam a ser taxadas a 20% 

- Maioria aprova quociente que garante chumbo do PS 

- Portas já fala de coligação. "Centrada e moderada" 

- Mafra tem floresta encantada este Natal 
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 Bola 

- Fragata Álvares Cabral vai «garantir segurança psicológica» - José Maria Neves (*) 

Correio dos Açores 

- Navio-patrulha oceânico chega terça-feira e Berta Cabral, a madrinha, faz as honras (*) 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Tenente-Coronel José Alberto Ponces de Carvalho Aparício – A alocução proferida na 

apresentação do livro “Nós, Enfermeiras-Paraquedistas” 
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As Nossas Forças Armadas 

Estado-Maior-general das Forças Armadas - FRAGATA ÁLVARES CABRAL INICIA MISSÃO 

NA ILHA DO FOGO 

  

 

 

 

 

 

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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http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2014-23
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
http://www.cultalg.pt/
http://www.cm-coimbra.pt/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=208
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/boletim-do-contribuinte-0
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/1205/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?ref=ts&fref=ts
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Fragata Álvares Cabral vai «garantir segurança psicológica» - José Maria Neves 
  

 

 

 

 

O primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, visitou a fragata da marinha 

portuguesa Álvares Cabral, que atracou na tarde desta quarta-feira, no porto da Praia.  

O chefe do Governo, que foi recebido pelo comandante Alexandre Gamurça Serrano, 

agradeceu o apoio de Portugal afirmando, que, desde logo, esta missão vai «garantir 

uma grande segurança psicológica às pessoas». 

José Maria Neves considerou ainda que a Álvares Cabral dispõe de «meios necessários para socorrer as pessoas» 

porque, no seu entender, neste momento «o mais importante são as pessoas e o apoio que se deve dar a todos os 

deslocados». 

Para além dos equipamentos materiais, o primeiro-ministro acredita que a «equipa de fuzileiros, médico, psicólogo, 

socorristas, enfermeiros, juntamente com os cabo-verdianos, irão garantir uma protecção e um apoio mais forte às 

pessoas melhorando a sua qualidade de vida, durante este período mais difícil». 

A fragata da Marinha portuguesa Álvares Cabral, que vai prestar ajuda humanitária aos deslocados de Chã das 

Caldeiras afetados pela erupção do vulcão do Fogo, atracou na tarde desta quarta-feira no porto da Praia, trazendo a 

bordo cerca de 200 elementos, entre os quais 26 mulheres, uma equipa médica, incluindo psicóloga. 

A fragata traz também um helicóptero com capacidade para 7 pessoas, 10 botes para transportar os tripulantes e 

material para o terreno, além de mais de mil máscaras, cobertores, lençóis, tendas, medicamentos e outros materiais 

de apoio humanitário. 

O helicóptero, um Lynx MK-95, segundo o tenente-coronel Lopes de Oliveira, já tem indicações para efetuar 

operações, caso se justifique, e aterrar no antigo aeródromo de Mosteiros ou no aeroporto de São Filipe. 

A missão da fragata Álvares Cabral prevê a estada no Fogo entre 4 e 7 de dezembro, ou seja, domingo próximo. 

Devido ao porte do navio, vai ficar fundeado ao largo da ilha. 

Daniel Almeida, Cabo Verde 

  
in  A bola 

4 de Dezembro de 2014 
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Navio-patrulha oceânico chega terça-feira e Berta Cabral, a madrinha, faz as honras 

 

 

"NRP Figueira da Foz" 

Com quase um mês de atraso o novo navio-patrulha oceânico, o NRP (Navio da 

República Portuguesa) Figueira da Foz, chega a São Miguel na próxima terça-feira, dia 9 de Dezembro. A madrinha do 

navio, Berta Cabral, Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, está presente na cerimónia pública. O novo 

navio vem substituir a actual corveta 'Baptista de Andrade'. 

Na próxima terça-feira, dia 9 de Dezembro chega aos Açores um dos mais modernos equipamentos da marinha 

portuguesa, o NRP (Navio da República Portuguesa) 'Figueira da Foz' que vai substituir a actual corveta 'Baptista de 

Andrade'. Já no mês passado a informação tinha sido confirmada ao "Correio dos Açores" pelo Comandante da Zona 

Marítima dos Açores, o almirante Coelho Cândido: "Chegará aos Açores no dia 9 de Dezembro, ou seja, com pouco 

mais de um mês de atraso em relação ao previsto". A cerimónia oficial conta com a presença de Berta Cabral, 

Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, a madrinha do navio, que foi baptizado no dia 19 de Dezembro de 

2013. 

O navio deveria ter sido entregue em Setembro de 2012 mas as provas de mar só se realizaram em Julho do ano 

seguinte. A 25 de Novembro de 2013 o navio foi entregue à Marinha Portuguesa. A primeira data de chegada aos 

Açores estava agendada para o dia 31 de Outubro de 2014 mas um acidente junto ao porto de Viana do Castelo 

impediu a vinda do navio-patrulha oceânico. 

Segundo informações avançadas, na altura, pela marinha, o navio "bateu no fundo" quando "manobrava para 

transbordo de pessoal". Ficou "imobilizado e sem propulsão e foi conduzido por rebocadores para a doca seca dos 

estaleiros navais de Viana do Castelo" para ser reparado. 

Busca e salvamento, fiscalização e defesa 

O navio Figueira da Foz, assim como o outro patrulha da marinha o 'NRP Viana do Castelo', estão vocacionados para 

"actuar na Zona Económica Exclusiva nacional desenvolvendo tarefas específicas no âmbito da busca e salvamento no 

mar, da fiscalização da pesca e do controlo da navegação, em particular, no que se refere aos esquemas de 

separação de tráfego, da prevenção e combate a actividades ilegais como o narcotráfico, imigração ilegal, tráfico de 

armas e outros ilícitos, em colaboração e apoio a outras autoridades nacionais". 

Ainda de acordo com as informações oficiais o 'Figueira da Foz' foi concebido "como navio não combatente" que se 

destina "prioritariamente a exercer funções de autoridade do Estado" mas que "tem capacidade para "cooperar em 

operações militares de baixa intensidade, assim como em acções decorrentes da promulgação do estado de sítio ou 

emergência e no apoio humanitário na sequência de desastre natural". 

O 'NRP Figueira da Foz' que vem substituir a corveta 'Baptista de Andrade' ao serviço da Zona Marítima dos Açores, 

está equipado com as "mais recentes tecnologias de Navios Patrulhas Oceânicos" e, divulga o site da marinha possui 

"vários sistemas integrados, nomeadamente, de Navegação, de Controlo e Comunicações e de Controlo da 

Plataforma". 

Esclarecem também que o sistema de Controlo da Plataforma permite "o apoio a operações de aterragem, e 

descolagem, diurnas e nocturnas de helicópteros de média dimensão". 
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Tem 83,1 metros e atinge 21 nós Com 83,1 metros de comprimento o "NRP Figueira da Foz" está preparado para 

atingir uma velocidade máxima de 21 nós e tem uma autonomia máxima de 5000 milhas (à velocidade de 15 nós). 

Em termos de guarnição tem capacidade para 38 elementos (5 oficiais, 8 sargentos e 25 praças). A bordo os meios de 

socorro disponíveis são duas embarcações semirrígidas e dois botes. Quanto ao armamento o navio-patrulha está 

equipado com "uma peça de artilharia Marlin 30 mm, um Sensor Electro-óptico SAGEM/VIGY e dois Radares de 

navegação KH Manta2000". 

Ao comando do navio está o Capitão-tenente Ricardo Manuel Correia Guerreiro. Para além no novo navio o Comando 

da Zona Marítima dos Açores, dispõe de 70 agentes da polícia marítima que estão presentes em todas as ilhas dos 

Açores. 

Bárbara Almeida 

  

in  Correio dos Açores 

5 de Dezembro de 2014 
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