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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

      Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para a Ficha de Inscrição (Não deixe para amanhã) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aofa.pt/associados/inscricao/


 

 

 

 

 
CAMARADA! E SE FÔR OU TIVESSE SIDO CONTIGO? 

UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

Que todos nos orgulhemos de não baixar os braços! 
 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

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


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

 

         

 

 

- Marinha coordena salvamento de 5 pessoas no mar (Marinha) 

- Exército participa no “Dia de Viriato” da Feira de São Mateus em Viseu (Exército) 

- Regimento de Infantaria N.º 10 de “Portas Abertas” à população (Exército) 

- Força Aérea realiza transporte de órgãos em território europeu (Força Aérea) 

- Força Aérea participa nas cerimónias em honra de N.ª Srª do Loreto (Força Aérea) 

- Adido de Defesa e Aeronáutico dos EUA visita Base Aérea nº 11 (Força Aérea) 

- Atividades das Forças Armadas na Ilha do Corvo de 4 a 8 de setembro (EMGFA) 

 

 

 

- Cinco tripulantes de veleiro resgatados após naufrágio ao largo da Póvoa de Varzim (Jornal de Notícias) 

- Navio D. Francisco de Almeida recebe comunidade portuguesa em Nova Iorque (Jornal de Notícias) 

 

 

 

 

- Militares portugueses na RCA empenhados em missão complexa durante um mês  

- Em Tancos, os paraquedistas são formados para integrar os cenários mais sensíveis 

- Brigada Mecanizada – Um exemplo na preservação do ambiente, vence prémio  

- DAE. A mais secreta força militar que existe em Portugal  

  

 

 
- Major-General Carlos Branco – “O Brexit e a defesa europeia” (novo)  

- Tenente-General Mário Cabrita – “Contributos para um debate honesto”  

- Major-General Carlos Branco – “Poder, Democracia e Forças Armadas”  

- Tenente-Coronel Eduardo Afonso - "FORÇAS ARMADAS: quando os bons princípios e as boas intenções 

dão maus resultados"  

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-coordena-salvamento-de-5-pessoas-no-mar.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1149
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1150
https://www.emfa.pt/noticia-2674-forca-aerea-realiza-transporte-de-orgaos-em-territorio-europeu
https://www.emfa.pt/noticia-2676-forca-aerea-participa-nas-cerimonias-em-honra-de-n-sr-do-loreto
https://www.emfa.pt/noticia-2675-adido-de-defesa-e-aeronautico-dos-eua-visita-base-aerea-n-11
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1418
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/povoa-de-varzim/interior/cinco-tripulantes-de-veleiro-resgatados-apos-naufragio-ao-largo-da-povoa-de-varzim-11260208.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/navio-d-francisco-de-almeida-recebe-comunidade-portuguesa-em-nova-iorque-11259831.html
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/militares-portugueses-na-rca-empenhados-em-missao-complexa-durante-um-mes_v1163123?fbclid=IwAR1nGkEWWo4w0rat4WDoe_OlyxtDXxEB0cWBcQt2EVnDK-dsvEZ49TLBtII
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/em-tancos-os-paraquedistas-sao-formados-para-integrar-os-cenarios-mais-sensiveis/5d2dbf0f0cf25a69cc4a6ac9
https://www.facebook.com/watch/?t=3&v=874422336271597
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/dae-a-mais-secreta-forca-militar-que-existe-em-portugal/5cfe47a20cf2587d42b95b65
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-brexit-e-a-defesa-europeia-484099
https://expresso.pt/opiniao/2019-07-26-Contributos-para-um-debate-honesto?fbclid=IwAR2JvIa4uYuLJWdzz1hOvTHMnnytcdjeCkizo3WJ7j2nfeJtmlqGTa8uPas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-democracia-e-forcas-armadas-471521?fbclid=IwAR125W6AEGUChyQagEnvBYeYsnZOXATTlnYL-Gip3dWMMddp0UoeJUYO_Nc
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

 

 

- Mais de 300 ex-políticos recebem subvenções mensais vitalícias (Diário de Notícias) 

- Salazar e Aristides de Sousa Mendes. Da repressão à liberdade em apenas 22 km (Diário de Notícias) 

- Há 318 ex-políticos a receberem subvenções mensais vitalícias (Público) 

- Dívida pública recuou para 251 mil milhões de euros em Julho (Público) 

- Porto: passe gratuito para crianças só dá para 3 zonas (Abril) 

- Tem mais de 50 anos? Universidade de Lisboa recebe candidaturas de seniores (Rádio Renascença) 

 

  

 

 

- 80 anos depois da invasão, Polónia mantém tensões com Alemanha e Rússia (Diário de Notícias) 

- Brexit. Conservadores que votarem para adiar Brexit serão expulsos (Ionline) 

- Escalada de animosidade comercial na relação EUA/China (Ionline) 

- Hong Kong. Após fim de semana de protestos violentos, manifestantes apelam a greve geral e boicote às 

aulas (Expresso) 

- Hezbollah e Israel envolvem-se em troca de fogo no primeiro confronto transfronteiriço dos últimos 13 

anos (Expresso) 

- EUA e dez países do sudeste da Ásia iniciam exercícios navais sem precedentes (Expresso) 

- Decreto de Bolsonaro não é respeitado. Desmatamento continua na Amazónia (Expresso) 

- Semana crucial no Reino Unido. O que podem fazer o Governo e os deputados? (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/dinheiro/interior/mais-de-300-antigos-politicos-recebem-subvencoes-mensais-vitalicias-11260116.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/31-ago-2019/interior/da-repressao-a-liberdade-em-22-quilometros-11254700.html
https://www.publico.pt/2019/09/02/politica/noticia/ha-318-expoliticos-receberem-subvencoes-mensais-vitalicias-1885191
https://www.publico.pt/2019/09/02/economia/noticia/divida-publica-recuou-251-mil-milhoes-euros-julho-1885204
https://www.abrilabril.pt/local/porto-passe-gratuito-para-criancas-so-da-para-3-zonas
https://rr.sapo.pt/2019/09/02/pais/tem-mais-de-50-anos-universidade-de-lisboa-recebe-candidaturas-de-seniores/noticia/163142/
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/01-set-2019/interior/80-anos-depois-da-invasao-polonia-mantem-tensoes-com-alemanha-e-russia--11254187.html
https://ionline.sapo.pt/artigo/669835/brexit-conservadores-que-votarem-para-adiar-brexit-serao-expulsos?seccao=Mundo_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/669815/escalada-de-animosidade-comercial-na-relacao-eua-china?seccao=Mundo_i
https://expresso.pt/internacional/2019-09-02-Hong-Kong.-Apos-fim-de-semana-de-protestos-violentos-manifestantes-apelam-a-greve-geral-e-boicote-as-aulas
https://expresso.pt/internacional/2019-09-02-Hong-Kong.-Apos-fim-de-semana-de-protestos-violentos-manifestantes-apelam-a-greve-geral-e-boicote-as-aulas
https://expresso.pt/internacional/2019-09-02-Hezbollah-e-Israel-envolvem-se-em-troca-de-fogo-no-primeiro-confronto-transfronteirico-dos-ultimos-13-anos
https://expresso.pt/internacional/2019-09-02-Hezbollah-e-Israel-envolvem-se-em-troca-de-fogo-no-primeiro-confronto-transfronteirico-dos-ultimos-13-anos
https://expresso.pt/internacional/2019-09-02-EUA-e-dez-paises-do-sudeste-da-Asia-iniciam-exercicios-navais-sem-precedentes
https://expresso.pt/internacional/2019-09-01-Decreto-de-Bolsonaro-nao-e-respeitado.-Desmatamento-continua-na-Amazonia
https://rr.sapo.pt/2019/09/02/mundo/semana-crucial-no-reino-unido-o-que-podem-fazer-o-governo-e-os-deputados/noticia/163129/


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

- 2019-08-01 - AOFA emite comunicado a propósito dos atrasos no chamado descongelamento 

das carreiras  

Todos sabemos que o descongelamento das progressões no regime remuneratório não foi o que 

a Justiça determinava, mas, mesmo feito de forma claramente insuficiente, nem assim avança. A 

AOFA entendeu por bem emitir um comunicado sobre o assunto, que, como habitualmente, foi 

enviado para: Presidência da República, Assembleia da República (todos os Grupos 

Parlamentares), Primeiro-Ministro, MDN, Chefes Militares, restantes Associações Profissionais de 

Militares, Organizações de Ex-Combatentes, Órgãos de Comunicação Social e, claro, Oficiais das 

Forças Armadas (Ver Mais) 

- 2019-07-18 - Os vários esquecimentos a  que têm sido sujeitos os militares  

A AOFA entendeu emitir um comunicado em que dá conta dos vários esquecimentos a que têm 

sido votados os militares: nomeadamente promoções e progressões no regime remuneratório, 

entre outras. (Ver Mais) 

 

 

 

 

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Últimos dados oficiais a 30 de abril de 2019 

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Últimos dados oficiais a 30 de junho de 2019 

- AOFA – Saúde Militar – Documento de Suporte da AOFA na Audiência com o MDN  

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

- AOFA (Efetivos Aprovados nas Forças Armadas) – Todo o detalhe de 2016, 2017 e 2018  

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

- 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  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-dos-atrasos-no-chamado-descongelamento-das-carreiras/
http://aofa.pt/os-varios-esquecimentos-a-que-tem-sido-sujeitos-os-militares/
http://www.aofa.pt/rimp/2019_ABR_Remuneracoes.pdf
http://aofa.pt/rimp/2019_JUN_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Saude_Militar_doc_suporte_audiencia_MDN_20181122.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_As_armas_alteracoes_necessarias_26out2018.pdf?fbclid=IwAR2pX0bE5487m3izpt_6OSZqNYf7IvXWJVGjIyi1V8YJTJnUJgIY14mWvNk
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Efetivos_Aprovados.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

  

 

 

- 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) – Página Oficial 

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

- Marinha 

- Exército 

- Força Aérea 

- Estado-Maior-General das Forças Armadas  

- Guarda Nacional Republicana 

- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

- Associação dos Pupilos do Exército  

- Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar  

- Associação de Comandos  

- Associação de Fuzileiros  

- Associação de Operações Especiais - Facebook  

- Associação Portuguesa de Paraquedistas  

- Tropas Paraquedistas Portuguesas  

- União Portuguesa de Paraquedistas  

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

5.1. Páginas Oficiais 

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://aofa.pt/
http://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/
http://www.gnr.pt/
https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
https://www.ape.pt/
https://www.aaacm.pt/
http://associacaocomandos.pt/
http://www.associacaofuzileiros.pt/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Ranger-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Opera%C3%A7%C3%B5es-Especiais-142031869187491/
http://apparas.pt/
http://www.paraquedistas.com.pt/
https://www.uniao-portuguesa-paraquedistas.com/


 

 

 

 

 
- Boinas Verdes e Paraquedistas  

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada  

 

 

 

 

- Jornais e Revistas Nacionais  

- 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 

5.2. Cultura 

https://boinas-verdes-e-para-quedistas.webnode.pt/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/
https://www.leme.pt/jornais/
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

