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Grandes Destaques 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.3. Vídeos 

Forças Armadas 2 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

 

 

 

 

 

 

- Mais de 650 Militares da Marinha treinam cenários de crise (Marinha) 

- Comandante do Exército visitou trabalhos da Engenharia Miliar em Pedrógão Grande (Exército) 

- Exército relembra o antigo Batalhão de Sapadores Caminhos de Ferro (Exército) 

- Força Aérea resgata tripulantes de navio encalhado (Força Aérea) 

 

 

 

- Polícia Marítima resgata 71 migrantes no Mar Egeu (Expresso) 

- Será desta? Nova tentativa para desencalhar navio espanhol envolve Força Aérea(Rádio Renascença) 

- Militares portugueses ensinam engenharia e socorrismo a iraquianos (Rádio Renascença) 

 

 

 

- Academia da Força Aérea – 40 anos 

- Novo Fardamento do Exército Português 

- Militares Portugueses arriscam a vida pela Paz no Mali 

- O interior da Força Aérea Portuguesa como "Nunca Visto" 

- 25º Aniversário da AOFA – Aceda aqui a todos os vídeos da Cerimónia 

- Repórter TVI – “O Cartel do Fogo” – O trabalho de investigação da jornalista Ana Leal que 

contou com a participação de inúmeros Oficiais das Forças Armadas, de entre os quais vários 

Dirigentes da AOFA 

- Repórter TVI - Comandos na República Centro-Africana (RCA) - A Guerra Esquecida  

 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mais-de-650-militares-da-Marinha-treinam-cenarios-crise.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/458
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/457
http://www.emfa.pt/www/noticia-1656-forca-aerea-resgata-tripulantes-de-navio-encalhado
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-10-Policia-Maritima-resgata-71-migrantes-no-Mar-Egeu#gs.X_3fDCo
http://rr.sapo.pt/noticia/107857/sera-desta-nova-tentativa-para-desencalhar-navio-espanhol-envolve-forca-aerea
http://rr.sapo.pt/noticia/107864/militares-portugueses-ensinam-engenharia-e-socorrismo-a-iraquianos
https://www.youtube.com/watch?v=9fTeDuSoXPU
https://www.youtube.com/watch?v=p8h7rSt-CJs
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/militares-portugueses-arriscam-a-vida-pela-paz-no-mali/5851bc690cf29541c419c525
http://sicnoticias.sapo.pt/programas/nunca-visto/2017-12-02-O-interior-da-Forca-Aerea-Portuguesa-como-Nunca-Visto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlJ5fC8oWkHkc-jQJ_CJkqZR3O-Uuh7qB
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e23


 

 

 

 

 

3.1. Em Portugal 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

- General Pinto Ramalho in Editorial da Revista Militar nº 1, de Janeiro de 2018 

- Coronel José Gonçalves Novo - "Uma caçada em tempo de guerra" 

- Tenente-General Formeiro Monteiro - "O Serviço Militar em Portugal - O Debate Necessário" 

- General Ramalho Eanes - Entrevista ao Expresso 

- Coronel David Martelo - "A Defesa Nacional e a Protecção Divina" 

 

 

 

 

 

 

  

 

- Boom turístico abre guerra de rotas nas companhias aéreas (Diário de Notícias) 

- Cristas quer chefiar o Governo. PSD fala em "megalomania” (Diário de Notícias) 

- Semana de greves na educação sem serviços mínimos (Diário de Notícias) 

- Mais de 100 comboios suprimidos devido a greve (Diário de Notícias) 

- O português que ajuda famílias a recuperar restos mortais de ex-militares (Diário de Notícias) 

- Os pobres continuam pobres, mesmo depois de arranjarem emprego (Público) 

- Congresso do CDS - Cristas aposta na demografia, nova economia e território (Público) 

- Descentralização. Costa quer avançar "onde há consenso” (Ionline) 

- Auditoria conclui que IAPMEI e AICEP falharam na deteção de irregularidades em projetos do QREN 

(Expresso) 

- Exportação de carros duplica mas não evita subida do défice comercial (Negócios) 

- Cristas quer ser primeira-ministra (Abril) 

- Marcha pela igualdade juntou milhares em Lisboa (Abril) 

- Associativismo e Sindicalismo militar (Abril) 

- Autarcas não querem prazos para fazer limpeza de matos (Rádio Renascença) 

http://www.aofa.pt/artigos/General_Pinto_Ramalho_Rev_Mil_Janeiro_2018.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Coronel_Novo_Uma_cacada_em_tempo_de_guerra.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/O_Servico_Militar_o_debate_necessario.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/GEN_Eanes_Entrevista_Expresso.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_David_Martelo_Defesa_Nacional_e_a_Proteccao_Divina.pdf
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/boom-turistico-abre-guerra-de-rotas-nas-companhias-aereas-9179043.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/cristas-quer-chefiar-o-governo-psd-fala-em-megalomania-9178922.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/semana-de-greves-na-educacao-sem-servicos-minimos-9178907.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/mais-de-100-comboios-suprimidos-entre-as-0000-e-as-0800-devido-a-greve---cp-9179409.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/portugues-ajuda-familias-a-recuperar-restos-mortais-de-antigos-militares-deixados-em-angola-9179460.html
https://www.publico.pt/2018/03/12/sociedade/noticia/os-pobres-continuam-pobres-mesmo-depois-de-arranjarem-emprego-1806155
https://www.publico.pt/2018/03/11/politica/noticia/cristas-aposta-na-demografia-nova-economia-e-territorio-1806246
https://ionline.sapo.pt/artigo/603812/descentralizacao-costa-quer-avancar-onde-ha-consenso-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-03-12-Auditoria-conclui-que-IAPMEI-e-AICEP-falharam-na-detecao-de-irregularidades-em-projetos-do-QREN#gs.MUP3xIY
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-03-12-Auditoria-conclui-que-IAPMEI-e-AICEP-falharam-na-detecao-de-irregularidades-em-projetos-do-QREN#gs.MUP3xIY
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/conjuntura/detalhe/exportacao-de-carros-duplica-mas-nao-evita-subida-do-defice-comercial?ref=DestaquesTopo
https://www.abrilabril.pt/nacional/cristas-quer-ser-primeira-ministra
https://www.abrilabril.pt/nacional/marcha-pela-igualdade-juntou-milhares-em-lisboa
https://www.abrilabril.pt/trabalho/associativismo-e-sindicalismo-militar
http://rr.sapo.pt/noticia/107877/autarcas-nao-querem-prazos-para-fazer-limpeza-de-matos


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

 

 

 

- Ainda “nenhuma resposta” da Coreia do Norte sobre encontro entre Kim e Trump (Expresso) 

- Inventor da web diz que é preciso regular empresas tecnológicas para que a internet não se torne numa 

arma (Expresso) 

- Como uma frase fez tremer os mercados (Expresso) 

- Energia: as alterações climáticas vão impor um futuro atómico? (Expresso) 

- Trump tem novo muro. E é de aço (Expresso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018-03-08 - AOFA é Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas 

Acedendo ao honroso convite que nos foi formulado pela respetiva Direção, a AOFA passou a ser 

Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas, que integra conhecidas e 

respeitadas personalidades da cidade do Porto (Ver Mais) 
 

- 2018-03-03 - Lista A, “Continuar a Fazer – Mais e Melhor”, vence as eleições para os 

Órgãos Sociais da AOFA 

Com 74% dos votos expressos, a lista A venceu as eleições para os Órgãos Sociais da AOFA no 

período de 2018/2021. A lista vencedora apresentou-se sob o lema “Continuar a Fazer – Mais e 

Melhor”, pretendendo dar sequência ao trabalho desenvolvido pela atual direção (Ver Mais) 
 

- 2018-02-27 - A AOFA nas Comemorações do 18º Aniversário da Associação de Praças (AP) 

Correspondendo ao tradicional, mas sempre relevante, convite da Associação de Praças (AP), a AOFA 

esteve presente no jantar que assinalou o 18º Aniversário da AP. A representação da AOFA esteve a 

cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 
 

http://www.aofa.pt/
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-03-12-Ainda-nenhuma-resposta-da-Coreia-do-Norte-sobre-encontro-entre-Kim-e-Trump#gs.Zam6zLA
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-03-12-Inventor-da-web-diz-que-e-preciso-regular-empresas-tecnologicas-para-que-a-internet-nao-se-torne-numa-arma#gs.1PkTyVg
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-03-12-Inventor-da-web-diz-que-e-preciso-regular-empresas-tecnologicas-para-que-a-internet-nao-se-torne-numa-arma#gs.1PkTyVg
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-03-11-Como-uma-frase-fez-tremer-os-mercados#gs.3IL6eBo
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-11-Energia-as-alteracoes-climaticas-vao-impor-um-futuro-atomico-#gs.BgohHaI
http://expresso.sapo.pt/economia/2018-03-11-Trump-tem-novo-muro.-E-e-de-aco#gs.=szmYdI
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=971
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=970
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=968


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

- 2018-02-27 - Sua Excelência o Secretário de Estado da Defesa Nacional (SEDN) recebeu a 

AOFA em audiência 

Esta audiência resultou de uma iniciativa (ofício de 7 de Dezembro de 2017) da AOFA na qual 

demonstrámos, imediatamente após a promulgação do Orçamento do Estado 2018, a nossa total 

disponibilidade e interesse em apresentar as nossas posições e abertura ao diálogo sobre a 

importante temática do "Desbloqueamento de Progressões Remuneratórias" nas Forças Armadas. A 

delegação da AOFA foi constituida pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António 

Costa Mota, pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Batista e pelo Vogal do Conselho 

Nacional, Coronel João Marquito (Ver Mais) 
 

- 2018-02-20 - AOFA reune com ex-Militares Contratados, entretanto integrados na Função 

Pública e que estão a ser negativamente discriminados 

Um vasto conjunto de ex-Militares (cerca de 50), na sua grande maioria ex-Oficiais Contratados, 

alguns deles Sócios da AOFA, reuniram-se com Dirigentes da AOFA na Sede, na Trafaria. Em causa a 

não contagem da avaliação dos anos em que prestaram Serviço nas Forças Armadas a estes ex-

Militares agora integrados na Função Pública (Ver Mais) 

 

 

 

- Comunicado do Presidente da Assembleia Geral da AOFA, por motivo do acto eleitoral de 03 de Março 

de 2018 

- Ofício para as Chefias Militares – “AOFA dá conta das preocupações sobre o RAMMFA aos 

Chefes Militares” 

- Oficio para a Presidência da República – “Regulamento de Avaliação de Mérito dos 

Militares das Forças Armadas (RAMMFA)” 

- Ofício para o MDN – “Tempo de Serviço nas Carreiras, Cargos ou Categorias integradas em Corpos 

Especiais” 

 - Comunicado Conjunto (AOFA/ANS/AP) – “O descongelamento dos escalões para os 

Militares” 

- Comunicado da AOFA – Acerca da Proposta de Orçamento para 2018 e das expectativas de reposição da 

justiça em matéria de “Valorizações Remuneratórias” 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=966
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=967
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_do_Presidente_AG_AOFA_Eleicoes_20180303.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_do_Presidente_AG_AOFA_Eleicoes_20180303.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0019.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_PR_RAMMFA_22DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_PR_RAMMFA_22DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_negociacao_tempo_carreiras_07DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_negociacao_tempo_carreiras_07DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_1120_ComunicadoConjuntoAPMs_Descongelamento_Carreiras.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_1120_ComunicadoConjuntoAPMs_Descongelamento_Carreiras.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

4.4. A Rede Nacional de Protocolos (RNP) da AOFA 

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

- AOFA (RC/RV) - “Diagnóstico, Preocupações e Soluções dos Militares em Regime de Contrato” 

- AOFA (EMFAR) - "O" Documento Fundamental! As Propostas concretas da AOFA para alteração do 

Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

- AOFA (RAMMFA) – Posições apresentadas na Audição da AOFA à Comissão de Defesa da Assembleia da 

República sobre o Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas 

- AOFA (IASFA) – As Propostas e Sugestões da AOFA para a componente de Ação Social Complementar 

(ASC) e Governação do IASFA 

 

 

 

- AOFA – Caro(a) Associado(a)! Se ainda não o fez solicite os Cartões AOFA (gratuitos) 

para que os seus Familiares usufruam dos benefícios inerentes à Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) - Facebook 

- Marinha 

- Exército 

- Força Aérea 

- Estado-Maior-General das Forças Armadas  

http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
http://www.aofa.pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/
http://www.marinha.pt/
http://www.exercito.pt/
http://www.emfa.pt/
http://www.emgfa.pt/


 

 

 

 

 

5.1. Cultura 

- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada 

 

 

 

 

- Cartaz Cultural de Lisboa 

- Cartaz Cultural do Porto 

- Cartaz Cultural de Coimbra 

- Cartaz Cultural do Algarve 

- Cartaz Cultural do Alentejo 

- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

 

https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
https://www.cm-coimbra.pt/index.php/areas-de-intervencao/cultura/agenda
http://www.cultalg.pt/
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

