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1 Grandes Destaques 

 

 

 

Aceda AQUI ao Comunicado Oficial da AOFA enviado aos Órgãos de Comunicação Social bem como a todas as 

Entidades Militares e Civis diretamente interessadas 

 

 

 

Aceda AQUI ao Comunicado Conjunto das Associações Profissionais de Militares 

http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Mais_uma_quota_para_os_Militares_pagarem.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Mais_uma_quota_para_os_Militares_pagarem.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAP_Reuniao_CC_IASFA_24SET2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

O Julgamento começou! As despesas dispararam! 

Novas transferências para os Camaradas foram feitas a 1 de Outubro! 

Vamos Continuar a Ajudar! Por favor, contribuam! 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

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


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

 

E porque, também neste caso, de uma questão da mais elementar justiça se trata, 

apelamos a todos que assinem a petição “abaixo indicada” na defesa da Dignidade dos 

Ex-Militares que ingressaram na Administração Pública 

 

Às 12h do dia 1 de Outubro já se registaram 3.247 

assinaturas! Precisamos, pelo menos, de 4.000!  

 

 

 

 

 

 

Pela Dignidade dos Ex-Militares - Na Administração Pública 

A AOFA apela a todos os Militares, mas igualmente aos nossos Concidadãos que considerem 

assinar esta Petição. Poderão ler as respetivas motivações e assinar AQUI 

 

  

 

         

 

 

- BA1 treina procedimentos de reação em caso de sismo (Força Aérea) 

- Força Aérea expõe meios em evento da Proteção Civil (Força Aérea) 

 

 

 

 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265
https://www.emfa.pt/noticia-1981-ba1-treina-procedimentos-de-reacao-em-caso-sismo
https://www.emfa.pt/noticia-1980-forca-aerea-expoe-meios-em-evento-da-protecao-civil


 

 

 

 

 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

 

- Ministério Público investiga queda de caixa com munições da Marinha (Jornal de Notícias) 

- Detido ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar (Público) 

- Operação Húbris. Antigo porta-voz da PJ Militar detido pela PJ (Ionline) 

- Recrutas internados devem ter alta na quarta-feira (Ionline) 

- Ministro dá posse ao diretor da PJ Militar e sublinha valor da instituição (Expresso) 

- Caso de Tancos. Investigador da PJM ouvido esta terça-feira (Expresso) 

- Paulo Isabel é o novo diretor da PJ Militar (Observador) 

- Roubo de Tancos? "O que compete ao Governo fazer foi o que o Governo fez" (Noticias ao Minuto) 

-Tancos: Costa lamenta que anterior Governo não tenha investido em equipamento de vigilância (Sapo24) 

 

 

 

 

- Mais uma semana de treino intensivo na Brigada Mecanizada 

- ASAREX18 - Ponta Delgada e Terceira - 17-21SET2018  

- Fuzileiros em ação na fronteira russa 

- Curso de Comandos - Metamorfose  

- Comandos (127 curso) – A Viagem mais longa – Reportagem SIC  

- Força Aérea – Base Aberta nº 1 esteve aberta à população  

- Exército Português - Cavalaria - Perguntai ao Inimigo Quem Nós Somos!  

- RTP – Linha da Frente – A 3ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana 

- História dos carros de combate no exército português  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

- 100 anos da Batalha de La Lys: 400 soldados portugueses morreram  

 

 

 

 

 

 

- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Um Grito de Profunda Revolta, mas de Mobilização, Confiança e 

Esperança!” 

https://www.jn.pt/justica/interior/ministerio-publico-investiga-queda-de-caixa-com-municoes-da-marinha-9935814.html
https://www.publico.pt/2018/10/01/sociedade/noticia/detido-exportavoz-da-policia-judiciaria-militar-1845933
https://ionline.sapo.pt/artigo/628245/operacao-h-bris-antigo-porta-voz-da-pj-militar-detido-pela-pj?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/628176/recrutas-internados-devem-ter-alta-na-quarta-feira?seccao=Portugal_i
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-10-02-Ministro-da-posse-ao-diretor-da-PJ-Militar-e-sublinha-valor-da-instituicao#gs.FjfsvZ0
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-10-02-Caso-de-Tancos.-Investigador-da-PJM-ouvido-esta-terca-feira#gs.=nb2sCo
https://observador.pt/2018/10/01/ministro-da-defesa-afasta-diretor-da-pj-militar/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1091208/roubo-de-tancos-o-que-compete-ao-governo-fazer-foi-o-que-o-governo-fez
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tancos-costa-lamenta-que-anterior-governo-nao-tenha-investido-em-equipamento-de-vigilancia
https://www.facebook.com/BrigadaMecanizada/videos/238500583497030/UzpfSTIxNTQwNjk5NTE0NjA0NzoyMDM3NDc3MDk5NjA1Njg1/
https://www.youtube.com/watch?v=UB02V56oK88
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/fuzileiros-em-acao-na-fronteira-russa?v=cb
https://www.youtube.com/watch?v=mKBgXL8owMk&feature=youtu.be
https://sicnoticias.sapo.pt/programas/reportagemsic/2018-09-06-Comandos-127---2.-parte-1
https://www.youtube.com/watch?v=EwUZ2JWGtsM
https://www.youtube.com/watch?v=ynwEgfKvHKg
https://www.rtp.pt/play/p4231/e356368/linha-da-frente
https://www.youtube.com/watch?v=imNUgCn8pYI
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM
https://www.youtube.com/watch?v=k6EVnmD7ej8
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/100-anos-da-batalha-de-la-lys-400-soldados-portugueses-morreram_v1068708
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (III)” 

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos foi uma encenação”  

- Coronel Luís Alves Fraga - "Uma história de coisas militares"  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (II)”  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (I)”  

- Capitão de Fragata José Neto Simões - "A Reforma das Forças Armadas e a Condição Militar”  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa”  

  

 

 

 

 

 

- Conselho da Europa avisa: extrema direita infiltrou-se na PSP e há políticos com opiniões xenófobas 

(Diário de Notícias) 

- Portugal não vai acabar com a mudança da hora (Diário de Notícias) 

- IVA da luz e gás mantém-se a 23%. O que Costa promete para 2019 (Diário de Notícias) 

- Marcelo afirma que Passos Coelho merece condecoração, só que "entende que é cedo" (Diário de 

Notícias) 

- Quem é o novo diretor da Polícia Judiciária Militar (Diário de Notícias) 

- Governo propôs aumentos para a função pública entre 5 e 35 euros (Correio da Manhã) 

- Conselho da Europa quer órgão independente a investigar violência policial e racismo (Público) 

- ANA diz que pista a encerrar em Lisboa vale menos de 1% dos movimentos (Público) 

- Educação. Professores voltam a aderir em força à greve (Ionline) 

- É inevitável a dureza do curso dos Comandos (Ionline) 

- Costa sobre PCP e BE no Governo: “Dá para sermos amigos, mas não dá para casar” (Expresso) 

- Há €15 milhões para apoiar a contratação de desempregados (Expresso) 

- Dívida pública volta a subir. Está novamente perto dos 250 mil milhões (Economia Online) 

- Onze pontos-chave da entrevista de António Costa (Sol) 

- OE2019: António Costa anuncia passe único nos transportes e subida do mínimo de existência social em 

IRS (Sapo24) 

- Diretor de Centro de Investigação Marinha diz que falta apoio para explorar oceanos (Sapo24) 

https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-iii
https://www.publico.pt/2018/09/25/politica/noticia/vasco-lourenco-tancos-foi-uma-encenacao-1845181
https://luisalvesdefraga.blogs.sapo.pt/uma-historia-de-coisas-militares-153713
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-ii
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-i
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=7501
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa
https://www.dn.pt/pais/interior/conselho-da-europa-avisa-extrema-direita-infiltrou-se-na-psp-e-ha-politicos-com-opinioes-xenofobas-9936054.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/portugal-vai-manter-hora-de-verao-e-de-inverno-9936505.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-out-2018/interior/iva-da-luz-e-gas-mantem-se-a-23-o-que-costa-promete-para-2019-9936334.html
https://www.dn.pt/poder/interior/passos-coelho-merece-condecoracao-mas-entende-que-e-cedo----marcelo--9935667.html
https://www.dn.pt/pais/interior/paulo-manuel-jose-isabel-e-o-novo-diretor-da-policia-judiciaria-militar--9933318.html
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/governo-propos-aumentos-para-a-funcao-publica-entre-5-e-35-euros?v=cb
https://www.publico.pt/2018/10/02/sociedade/noticia/conselho-da-europa-quer-orgao-independente-a-investigar-violencia-policial-e-racismo-1845960
https://www.publico.pt/2018/10/02/economia/noticia/ana-diz-que-pista-a-encerrar-no-aeroporto-de-lisboa-vale-menos-de-1-dos-movimentos-1845921
https://ionline.sapo.pt/artigo/628244/educacao-professores-voltam-a-aderir-em-forca-a-greve?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/628074/e-inevitavel-a-dureza-do-curso-dos-comandos?seccao=Opiniao_i
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-10-01-Costa-sobre-PCP-e-BE-no-Governo-Da-para-sermos-amigos-mas-nao-da-para-casar#gs.bIO2Zqw
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-10-02-Ha-15-milhoes-para-apoiar-a-contratacao-de-desempregados#gs.CvQ7woY
https://eco.pt/2018/10/01/divida-publica-volta-a-subir-esta-novamente-perto-dos-250-mil-milhoes/
https://sol.sapo.pt/artigo/628231
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/oe2019-antonio-costa-anuncia-passe-unico-nos-transportes-e-subida-do-minimo-de-existencia-social-em-irs
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/oe2019-antonio-costa-anuncia-passe-unico-nos-transportes-e-subida-do-minimo-de-existencia-social-em-irs
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/diretor-de-centro-de-investigacao-marinha-diz-que-falta-apoio-para-explorar-oceanos


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Polícias quiseram entregar carta ao PM, mas ninguém do gabinete de António Costa apareceu (Sapo24) 

 

  

 

 

- Imagem dos EUA afundou-se um pouco por todo o mundo desde que Trump é Presidente (Expresso) 

- Navio de guerra chinês abordou de forma “perigosa” embarcação da Marinha dos EUA no Mar do Sul da 

China (Expresso) 

- Pyongyang diz que fim da Guerra da Coreia não é moeda de troca para desnuclearização (Sapo24) 

- Turquia promete ultrapassar “problemas” com a Europa (Sapo24) 

- Coreias começam a remover minas junto à fronteira (Sapo24) 

 

   

 

 

 

 

 

- 2018-09-28 - Dívidas da ADM – MDN responde à AOFA  

Preocupados com a divulgação de notícias que davam conta de uma vultuosa dívida da ADM, fizemos 

um ofício para o MDN  solicitando o esclarecimento da situação. 

Consideramos importante recordar o nosso ofício e dar a conhecer a resposta do MDN (Ver Mais) 

- 2018-09-24 - Conselho Consultivo do IASFA rejeita aumento de quota  

Numa votação em que os representantes dos Chefes Militares (CEMGFA, CEMA, CEME, CEMFA) 

votaram ao lado das Associações Profissionais de Militares (AOFA, ASMIR, ANS, AP) contra a proposta 

do aumento de contribuição dos militares para o IASFA, esta apenas conheceu os votos favoráveis – 

para que conste – dos representantes da Direção de Recursos e da Secretaria Geral do MDN, para 

além do correspondente ao do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto (Ver Mais) 

- 2018-09-21 - AOFA emite comunicado acerca de proposta de nova quota para o IASFA  

O Conselho Diretivo do IASFA enviou-nos uma proposta de recuperação da quota de 0,8% destinada 

à Ação Social Complementar, cujo pagamento tinha cessado em 2005, a ser discutida em reunião do 

http://www.aofa.pt/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/policias-quiseram-entregar-carta-ao-pm-mas-ninguem-do-gabinete-de-antonio-costa-apareceu
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-02-Imagem-dos-EUA-afundou-se-um-pouco-por-todo-o-mundo-desde-que-Trump-e-Presidente#gs.uszuuc0
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-02-Navio-de-guerra-chines-abordou-de-forma-perigosa-embarcacao-da-Marinha-dos-EUA-no-Mar-do-Sul-da-China#gs.71hjTfY
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-02-Navio-de-guerra-chines-abordou-de-forma-perigosa-embarcacao-da-Marinha-dos-EUA-no-Mar-do-Sul-da-China#gs.71hjTfY
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/pyongyang-diz-que-fim-da-guerra-da-coreia-nao-e-moeda-de-troca-para-desnuclearizacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/turquia-promete-ultrapassar-problemas-com-a-europa
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/coreias-comecam-a-remover-minas-junto-a-fronteira-360650
http://aofa.pt/dividas-da-adm-mdn-responde-a-aofa/
http://aofa.pt/conselho-consultivo-do-iasfa-rejeita-aumento-de-quota/


 

 

 

 

 
respetivo Conselho Consultivo, pelo que entendemos fazer um comunicado manifestando a nossa 

total oposição (Ver Mais) 

- 2018-09-20 - Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recebeu a AOFA na Assembleia da 

República (AR)  

Dando sequência aos pedidos de audiência apresentados pela AOFA a todos os Grupos Parlamentares 

e à Representação do PAN na AR, a AOFA foi recebida pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

(Ver Mais) 

- 2018-09-08 - AOFA presente no Dia Nacional das Praças das Forças Armadas  

Decorreram junto ao Monumento ao Marinheiro Insubmisso (ao lado do Edifício do Poder Local no 

Feijó), as cerimónias oficias do Dia Nacional da Praça das Forças Armadas 2018 e da Revolta dos 

Marinheiros de 1936. Presente, em representação da AOFA, o Secretário-Geral, CTEN Branco Baptista 

(Ver Mais) 

- 2018-09-06 - A AOFA na receção aos Militares da 3ª FND na República Centro-Africana 

(RCA)  

A AOFA esteve presente, através do Tenente-Coronel António Costa Mota (Presidente do Conselho 

Nacional) na receção aos nossos Camaradas Paraquedistas, mas também da Força Aérea, que, 

integrando a 3ª Força Nacional Destacada (FND) na RCA regressaram a casa (Ver Mais) 

- 2018-09-03 - AOFA nas Comemorações do Dia do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (EMGFA) 

A convite do Almirante CEMGFA a AOFA esteve presente nas Comemorações do Dia do EMGFA que se 

realizaram em Belém. A representação da AOFA foi assegurada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais)  

 

 

 

- 2018-08-13 - AOFA recebida em audiência pelo CEMA  

A delegação da AOFA foi composta pelo Presidente da Assembleia-Geral, Capitão de Mar-e-Guerra 

António Almeida de Moura, Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota e 

pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Branco Batista (Ver Mais) 

- 2018-08-01 - Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” recebeu a AOFA na 

Assembleia da República (AR)  

http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-acerca-de-proposta-de-nova-quota-para-o-iasfa/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-bloco-de-esquerda-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/17160-2/
http://aofa.pt/a-aofa-na-rececao-aos-militares-da-3a-fnd-na-republica-centro-africana-rca/
http://aofa.pt/aofa-nas-comemoracoes-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas-emgfa/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cema/


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

Dando sequência aos pedidos de audiência apresentados pela AOFA a todos os Grupos Parlamentares 

e à Representação do PAN na AR, a AOFA foi hoje, 1 de Agosto de 2018, recebida pelo Grupo 

Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 

A delegação da AOFA foi composta pelo Presidente do Conselho Nacional (CN), Tenente-Coronel 

António Costa Mota, pelo Secretário do CN, Capitão-Tenente Nuno Roboredo e pela Sócia da AOFA, 

Tenente Sandra Pimenta (Ver Mais) 

 

- Comunicado Conjunto das APM – “As APM e o “casamento ruinoso” da ASC com a ADM no IASFA”  

- Comunicado – “IASFA! Mais uma quota para os Militares pagarem???”  

- Ofício ao MDN – “Novos cortes no financiamento da ADM! Deficientes das Forças Armadas e Familiares”  

- Ofício ao MDN – “Capacidade Sobrante. Hospital das Forças Armadas”  

- Ofício ao MDN – “Declarações do MDN/SEDN na Comissão de Defesa sobre Desbloqueamentos de 

Progressões Remuneratórias”  

- Documento entregue na Presidência da República pelas Associações Militares e pelas Forças e Serviços 

de Segurança (GNR e PSP)  

- 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”             

 

 

 

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

- AOFA (Efectivos nas Forças Armadas) – Actualizado a 31 de Dezembro de 2017  

http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-ecologista-os-verdes-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAP_Reuniao_CC_IASFA_24SET2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Mais_uma_quota_para_os_Militares_pagarem.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Familiares_dos_DFA_e_a_ADM_5JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_HFAR_Que_Capacidade_Sobrante_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/180327_APMFSS_Documento%20entregue%20ao%20Presidente%20da%20Republica_assinado.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/180327_APMFSS_Documento%20entregue%20ao%20Presidente%20da%20Republica_assinado.pdf
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/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_Efetivos_Aprovados.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_DEZ_Efectivos.pdf


 

 

 

 

 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Actualizado a 31 de Outubro de 2017  

- 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 

http://www.aofa.pt/rimp/2017_OUT_Remuneracoes.pdf
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/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/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- 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 

- 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 

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/
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

