
Eleições Presidenciais de 24 de Janeiro de 2016 

ENQUADRAMENTO – Na dupla qualidade de Mais Alto Representante da República Portuguesa e de Comandante 
Supremo das Forças Armadas e tendo em vista o desejável conhecimento e ponderação  das principais preocupações 
com que se debate a Instituição Militar e muito concretamente os Militares que nela Servem, a AOFA enviou a todos os 
candidatos e candidatas à Presidência da República, à medida que foram sendo conhecidos/as, um texto que fez 
acompanhar de um conjunto de questões de indiscutível interesse. Na mesma oportunidade a AOFA informou todos/as 
os/as Candidatos/as que as respostas às questões que concretamente apresentámos seriam, em tempo oportuno, 
comunicadas a todos os Oficiais das Forças Armadas, seus Familiares e demais Militares, no sentido de poderem, dessa 
forma, exercer o seu Direito de Voto de forma o mais informada possível.  

O texto, incluindo as respectivas perguntas, enviado aos/às Candidatos/as pode ser consultado em  
http://www.aofa.pt/rimp/PR_Presidenciais_Questoes_a_colocar_aos_candidatos.pdf 

No cumprimento do compromisso que assumimos perante todos os Oficiais, a AOFA vem agora dar a conhecer o 
andamento de todo este processo, sendo que este documento que agora apresentamos irá sendo naturalmente 
actualizado sempre que justificável, constituindo-se previsivelmente numa versão final durante o decorrer da 1ª 
quinzena de Janeiro de 2016. 

Notas Finais : A ordem pela qual são apresentados os/as Candidatos/as tem a ver com a data em que as respostas nos 
foram chegando, não obedecendo portanto a qualquer outro critério pré-definido.  

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Presidenciais_Questoes_a_colocar_aos_candidatos.pdf


O quadro seguinte reflecte todos/as os/as candidatos/as que se foram apresentando e com os/as quais a AOFA foi 
contactando, independentemente de virem ou não a apresentar-se às eleições de 24 de Janeiro de 2016. 

 
Candidato/a 

 
Respostas à AOFA 

Outros documentos enviados à 
AOFA pelo/a Candidato/a 

 
Página na Internet 

 
Castanheira Barros 

4 de Agosto de 2015 
http://www.aofa.pt/rimp/PR
_Castanheira_Barros_Respos

ta_1.pdf 
 

19 de Agosto de 2015 
Este documento engloba as respostas que 

nos chegaram, via e-mail, no dia 4 de 
Agosto, sendo muito mais completo e 

abrangente 
http://www.aofa.pt/rimp/PR_Castanheira_

Barros_Resposta_2.pdf 

http://www.castanheira.net/ 
 

 
Henrique Neto 

10 de Agosto de 2015 
http://www.aofa.pt/rimp/PR
_Henrique_Neto_Resposta_1

.pdf 
Reunião com a AOFA a 2 de 

Dezembro de 2015 
 

10 de Agosto de 2015 
O Documento engloba um conjunto de 

temáticas que, na sua globalidade, dão uma 
panorâmica da visão sobre as principais 
matérias de preocupação do candidato 

http://www.aofa.pt/rimp/PR_Henrique_Ne
to_Documentacao.pdf 

http://www.henriquenetopres
idente2016.pt/ 

 

 
Sampaio da Nóvoa 

12 de Agosto de 2015 
http://www.aofa.pt/rimp/PR
_Sampaio_da_Novoa_Respos

ta_1.pdf 
Seminário sobre Defesa 

Nacional, a 17 de Novembro 
de 2015, com intervenção do 
Coronel Cracel, na qualidade 

de Associado da AOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sampaiodanovoa.
pt/ 
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Candidato/a 

 
Respostas à AOFA 

Outros documentos enviados à 
AOFA pelo/a Candidato/a 

 
Página na Internet 

 
Cândido Ferreira 

12 de Agosto de 2015 
http://www.aofa.pt/rimp/PR
_Candido_Ferreira_Resposta

_1.pdf 
Reunião com a AOFA a 3 de 

Dezembro de 2015 
 

12 de Agosto de 2015 
O Documento engloba dois tipos de 

biografia (resumida e completa), bem como 
dois tipos de manifesto da candidatura 

(resumido e completo) 
http://www.aofa.pt/rimp/PR_Candido_Ferr

eira_Documentacao.pdf 

http://candidoferreira2016.pt/ 
 

 
Paulo Morais 

16 de Agosto de 2015 
Reunião com a AOFA a 15 de 

Dezembro de 2015 
 

 http://www.paulodemorais20
16.com/ 

 
https://www.facebook.com/Pa

ulo-de-Morais-
140247486032427/ 

 
Manuela Gonzaga 

21 de Agosto de 2015 
Prevista reunião com a AOFA, 
mas ainda sem data marcada 

 

21 de Agosto de 2015 
O Manifesto da Candidata 

http://manuelagonzagapresidenciais.com/ 
 

http://manuelagonzagapreside
nciais.com/ 

 

 
Jorge Sequeira 

27 de Agosto de 2015 
Prevista reunião com a AOFA, 
mas ainda sem data marcada 

 

 http://www.jorgesequeirapres
idente.pt/ 
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Candidato/a 

 
Respostas à AOFA 

Outros documentos enviados à 
AOFA pelo/a Candidato/a 

 
Página na Internet 

 
Edgar Silva 

11 de Novembro de 2015 
http://www.aofa.pt/rimp/PR
_Edgar_Silva_Resposta_1.pdf 
Almoço de trabalho, a 25 de 
Novembro de 2015, no qual 

esteve  presente uma 
delegação da AOFA 

 http://edgarsilva2016.pt/ 
 

 
Marisa Matias 

11 de Novembro de 2015 
Respondeu por e-mail 

referindo estar a “estudar 
cuidadosamente” o 

documento enviado pela 
AOFA 

 https://www.facebook.com/M
ATIAS.Marisa/ 

 

 
Maria de Belém Roseira 

28 de Novembro de 2015 
Debate sobre Defesa 

Nacional, a 1 de Dezembro 
de 2015. AOFA convidada, 

ainda que sem direito a 
intervenção 

 http://belem2016.pt/ 
 
https://www.facebook.com/b

elem2016/ 
 

 
Paulo Borges 

 
 

Até ao momento a AOFA não 
obteve qualquer resposta 

 http://www.outroportugalexis
te.pt/ 
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Candidato/a 

 
Respostas à AOFA 

Outros documentos enviados à 
AOFA pelo/a Candidato/a 

 
Página na Internet 

 
Marcelo Rebelo de Sousa 

 
 

Até ao momento a AOFA não 
obteve qualquer resposta 

 https://www.facebook.com/M
RSaPR 

 
 

 
Orlando Cruz 

 
 

Até ao momento a AOFA não 
obteve qualquer resposta 

 https://www.facebook.com/peop
le/Orlando-

Cruz/100004768989689 
 

 
Graça Castanho 

 
 

Até ao momento a AOFA não 
obteve qualquer resposta 

 https://www.facebook.com/grac
astanho/ 

 

 
Manuel João Vieira 

 
 

Até ao momento a AOFA não 
obteve qualquer resposta 

 http://vieira2016.com/ 
 

https://www.facebook.com/MRSaPR
https://www.facebook.com/MRSaPR
https://www.facebook.com/people/Orlando-Cruz/100004768989689
https://www.facebook.com/people/Orlando-Cruz/100004768989689
https://www.facebook.com/people/Orlando-Cruz/100004768989689
https://www.facebook.com/gracastanho/
https://www.facebook.com/gracastanho/
http://vieira2016.com/

