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1 Grandes Destaques 

 

Camarada! Adira à sua Associação representativa! 

Precisamos do apoio efetivo de todos os Oficiais para que possamos fazer 

“Cada Vez Mais, e Melhor” 

Um simples Click e….. já está! 

 
 

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


 

 

 

 

 
 

A nova página oficial da AOFA todos os dias tem 

novidades! Mantenha-se atento e saiba tudo aqui! 

 

 

Mais duas Petições em relação às quais se solicita a 

melhor atenção e apoio (assinatura) de todos 

 
Indigitação de Grupo de Trabalho multidisciplinar, constituído por 
reputados especialistas nas matérias que o RJAM abrange, com o 
objetivo de rever o Regime Jurídico das Armas e suas Munições 
 
 

 
 
 
 
 
 

Petição para a criação de um Quadro Permanente na Categoria de Praças, 
do Exército e da Força Aérea 

http://aofa.pt/
http://aofa.pt/
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT91298
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT91298
http://www.aofa.pt
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
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Aceda aqui ao conteúdo da Nota Explicativa do MDN sobre a proposta de OE2019 
 

 

 

         

 

 

NADA A ASSINALAR 

 

 

 

- Assalto a Tancos. Só há um militar suspeito de cumplicidade (Diário de Notícias) 

- Inquérito/Tancos: BE quer chamar 23 militares e políticos a começar pelo ex-ministro Azeredo Lopes 

(Diário de Notícias) 

- Tancos. PS chama primeiro-ministro a depor por escrito na comissão de inquérito (Observador) 

   

 

 

 

- Busca e Salvamento - Esquadra 751  

- "A Nossa Senhora do Ar nestes momentos aparece para dar uma ajuda preciosa"  

- Busca e Salvamento - Esquadra 552  

- The Portuguese Air Force Band - live in Beja Portugal   

- A entrevista ao General que comanda as forças na República Centro Africana  

- Busca e Salvamento - Esquadra 502  

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

http://www.aofa.pt/rimp/Nota_Explicativa_MDN_OE2019.pdf
https://www.dn.pt/poder/interior/assalto-a-tancos-so-ha-um-militar-suspeito-de-cumplicidade-10261746.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/inqueritotancos-be-quer-chamar-23-militares-e-politicos-a-comecar-pelo-ex-ministro-azeredo-lopes-10261966.html?fbclid=IwAR3ky6eD_fs1CN8gI137hgxbT9VeNaebuuS1A4sWzie2nhyWQu26XvwEChk
https://www.dn.pt/lusa/interior/inqueritotancos-be-quer-chamar-23-militares-e-politicos-a-comecar-pelo-ex-ministro-azeredo-lopes-10261966.html?fbclid=IwAR3ky6eD_fs1CN8gI137hgxbT9VeNaebuuS1A4sWzie2nhyWQu26XvwEChk
https://observador.pt/2018/12/03/tancos-ps-chama-primeiro-ministro-a-depor-por-escrito-na-comissao-de-inquerito/
https://www.youtube.com/watch?v=kC6adf3AlGs&fbclid=IwAR3DKDCCmQbcXAIheqwQGZ6U7I36SYCsX0ShDj_rJbWTIn8Fb72x8E1AEik
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-11-12-A-Nossa-Senhora-do-Ar-nestes-momentos-aparece-para-dar-uma-ajuda-preciosa?fbclid=IwAR0ptBb4wj9S9h00VuBKHE_vQem6IxaJI9riXdDDPDtG4bPocxvEHEuchvU
https://www.youtube.com/watch?v=t8Xjj6wz87M&fbclid=IwAR14nNqWXlHsebilOqmkbC1QYDX1NVuwwt_1BLVXg-o0YL3y1mK0h3eDQQY
https://www.youtube.com/watch?v=i1zaWGOrxKQ&fbclid=IwAR28hDHByY-YZ142nuMZhSyKTUEmGzELWczH_iTEv_oD2nfEFZtaO9iBpsM
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/general-da-onu-elogia-capacetes-azuis-portugueses_v1105958
https://www.youtube.com/watch?v=mytzpYggw8Q&feature=youtu.be


 

 

 

 

 
- 25º Aniversário da esquadrilha de Helicópteros da Marinha  

- 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  

 

 

 
 

- Coronel David Martelo - "Camaradas e Camarados"  

- Major-General Carlos Branco – “A Comissão Parlamentar ao caso de Tancos”  

- Tenente-Coronel Rui Pires de Carvalho – “A Neurocirurgia nos Hospitais Militares do Exército”  

- Capitão-de-Fragata José Neto Simões – “A crise de Tancos”  

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho - "A importância da tradição"  

- Major-General Carlos Branco – “O centenário do Armistício e as lições não aprendidas”  

- Coronel Vasco Lourenço - "A saga do assalto a Tancos continua"  

- Major-General Pezarat Correia - "Serviço Militar – Esqueletos no Armário"  

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho – “Os construtores do Império e os iconoclastas”  

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho – “Incorporação nas Forças Armadas Portuguesas de voluntários de 

Estados Africanos Lusófonos”  

- Major-General Jorge Aires – “Tancos: a ponta manipulada do que se vê travestida de informação”  

- Major-General Carlos Branco - "Tancos e a parte imersa de um icebergue"  

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.youtube.com/watch?v=Qd-aBKNdxmw
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/Cor_David_Martelo_Camaradas_e_Camarados.pdf
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/a-comissao-parlamentar-ao-caso-de-tancos-380830?fbclid=IwAR1mtm_Vk3JKkP9WrNxrWwaUJ0u_k2DPGSaRg1DOFsdH6QR5VFuC4umBbX4#.W_funNoYJn4.facebook
https://www.revistamilitar.pt/artigo/1321?fbclid=IwAR0I9GznTTQRW3CP2_6fVHfz7Pvi5ls3za9e4XrxsG-e_qpRiZi5v85dbqU
https://www.publico.pt/2018/11/14/politica/opiniao/crise-tancos-1850768?fbclid=IwAR0fw7I93qkbeK2d5JYp3NwIeNcITRrE5OD4CIZ7ZQGptELnm3eyP8EZsTI
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_A_importancia_da_tradicao.pdf
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-centenario-do-armisticio-e-as-licoes-nao-aprendidas-375696?fbclid=IwAR0Qh6Zyr2Xd_qrl4pLBHd72qbYZGXAwoKhO58P7ThRrBiseIrmfwKiu1ts#.W-YKbskvV-B.facebook
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Vasco_Lourenco_A_saga_do_assalto_a_Tancos_continua.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/MGEN_Pezarat_Correia_Servico_Militar_Esqueletos_no_Armario.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_Os_Construtores_do_Imperio.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_FAS_Portuguesas_PALOP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_FAS_Portuguesas_PALOP.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/tancos-ponta-manipulada-do-que-se-ve-travestida-de-informacao?fbclid=IwAR1qntpDG4bwSBk7EEwPlGMSXDRrG1bxyOskWMWOLLZxTkGeupQa8GIPte8
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/tancos-e-a-parte-imersa-de-um-icebergue-368080?fbclid=IwAR3rqIdgvJ3AZsOoYUGlAQsUEXtZK2A6soflxuqadU3f84zFqF1vC9YoS6Y


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

 

 

- Fenprof acusa governo de "cobardia" ao declarar "guerra fria" sob anonimato (Diário de Notícias) 

- Estivadores de Setúbal recebem apoio dos colegas na Alemanha (Diário de Notícias) 

- Da idade pessoal aos novos aumentos e cortes: as mudanças nas pensões em 2019 (Diário de Notícias) 

- “Um salário de €580, €600 ou mesmo €615 não é digno” (Expresso) 

- O Orçamento ainda não foi publicado e o PS já se prepara para não o cumprir (Abril) 

- Costa garante que verbas para a cultura já passam 1% do OE. "E vão continuar a crescer” (Rádio 

Renascença) 

- Portugal é o Melhor Destino Turístico do Mundo pelo segundo ano consecutivo (Rádio Renascença) 

- Dívida pública volta a subir para máximos. Está nos 251,1 mil milhões (Notícias ao Minuto) 

- Juros da dívida de Portugal caem em todos os prazos (Notícias ao Minuto) 

  

 

 

- Governo francês pode ceder na guerra com coletes amarelos (Diário de Notícias) 

- PSOE arrasado na Andaluzia. Extrema-direita elege 12 deputados (Diário de Notícias) 

- China de Xi é ambiciosa e está na rota para ser a nova superpotência (Diário de Notícias) 

- O que querem os "coletes amarelos"? (Público) 

- Eurogrupo adiou, mas agora está obrigado a tomar decisões (Público) 

- COP24: são precisas "ações decisivas" contra o aquecimento global (Público) 

- Centeno enfrenta hoje Eurogrupo 'decisivo' para a reforma da zona euro (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/fenprof-acusa-governo-de-cobardia-ao-declarar-guerra-fria-sob-anonimato-10269616.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/estivadores-de-setubal-recebem-apoio-em-emden-10268758.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/da-idade-pessoal-aos-novos-aumentos-e-cortes-as-mudancas-nas-pensoes-em-2019-10263227.html
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-12-02-Um-salario-de-580-600-ou-mesmo-615-nao-e-digno#gs.c3DiRqI
https://www.abrilabril.pt/trabalho/o-orcamento-ainda-nao-foi-publicado-e-o-ps-ja-se-prepara-para-nao-o-cumprir
https://rr.sapo.pt/noticia/132808/costa-garante-que-verbas-para-a-cultura-ja-passam-1-do-oe-e-vao-continuar-a-crescer
https://rr.sapo.pt/noticia/132808/costa-garante-que-verbas-para-a-cultura-ja-passam-1-do-oe-e-vao-continuar-a-crescer
https://rr.sapo.pt/noticia/132702/portugal-e-o-melhor-destino-turistico-do-mundo-pelo-segundo-ano-consecutivo
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1129654/divida-publica-volta-a-subir-para-maximos-esta-nos-251-1-mil-milhoes
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1129585/juros-da-divida-de-portugal-caem-em-todos-os-prazos
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/03-dez-2018/interior/governo-frances-pode-ceder-na-guerra-com-coletes-amarelos-10268838.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/03-dez-2018/interior/psoe-arrasado-na-andaluzia-extrema-direita-elege-12-deputados-10268880.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/02-dez-2018/interior/china-de-xi-e-ambiciosa-e-esta-na-rota-para-ser-a-nova-superpotencia-10265256.html
https://www.publico.pt/2018/12/02/mundo/noticia/querem-coletes-amarelos-1853244
https://www.publico.pt/2018/12/03/economia/noticia/eurogrupo-adiou-obrigado-tomar-decisoes-1853255
https://www.publico.pt/2018/12/02/ciencia/noticia/cop24-sao-precisas-acoes-decisivas-aquecimento-global-1853256
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1129532/centeno-enfrenta-hoje-eurogrupo-decisivo-para-a-reforma-da-zona-euro
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- 2018-11-22 - AOFA recebida em audiência por Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional  

A audiência decorreu durante cerca de 1h30m, nela tendo estado presentes, por parte do MDN e 

para além do Ministro da Defesa Nacional, a Secretária de Estado da Defesa, o Chefe de Gabinete 

do MDN, uma representante da Assessoria Jurídica e os nossos Camaradas Assessores do Exército 

e da Força Aérea. A delegação da AOFA foi composta pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota, pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Batista, 

pela Tesoureira e Vogal do Conselho Nacional, Major Margarida Santos e pelos Vogais do Conselho 

Nacional, Coronel Luís Paula Campos, Coronel João Marquito e Major Paulo Cruz (Ver Mais) 

- 2018-11-18 - AOFA presente na 14ª Convenção do Partido Ecologista “Os Verdes”  

Na sequência do que se vem tornando um hábito, que muito valorizamos, a AOFA tem vindo a ser 

convidada pela maioria dos Partidos para estar presente nas respectivas Convenções e Congressos. 

Desta vez estivemos presentes, a convite de “Os Verdes” na sua 14ª Convenção (Ver Mais) 

- 2018-11-15 - AOFA presente na Cerimónia Evocativa do 152º Aniversário do Clube Militar 

Naval  

A convite da Direção do Clube Militar Naval (CMN), a AOFA, através do nosso Presidente do Conselho 

Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota, esteve presente na Cerimónia que foi presidida por 

Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Almirante 

António Mendes Calado (Ver Mais) 

- 2018-11-12 - Promoções e Vencimentos – AOFA emite comunicado  

Relembrando o que se encontra por resolver, a AOFA emitiu um comunicado em que aborda matéria 

muito maltratada, melhor dizendo, por tratar (Ver Mais) 

- 2018-11-10 - Cerimónia Comemorativa do 26º Aniversário da AOFA  

Tendo contado com a presença de mais de 30 Entidades Militares e Civis e cerca de duas centenas 

de Oficiais e Familiares, aos quais se juntaram ainda diversos concidadãos das Freguesias da Caparica 

e Trafaria, uma vez mais se verificou “casa cheia” nas magníficas instalações da Sociedade Musical 

Recreativa Trafariense que, como vem sendo hábito, acolhe a AOFA neste tipo de eventos (Ver Mais) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-por-sua-excelencia-o-ministro-da-defesa-nacional/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-14a-convencao-do-partido-ecologista-os-verdes/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-evocativa-do-152o-aniversario-do-clube-militar-naval/
http://aofa.pt/promocoes-e-vencimentos-aofa-emite-comunicado/
http://aofa.pt/cerimonia-comemorativa-do-26o-aniversario-da-aofa/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
- 2018-11-09 - AOFA recebida em audiência por Sua Excelência o General Chefe do Estado-

Maior do Exército (CEME)  

Por solicitação da AOFA, prontamente acolhida, fomos recebidos por Sua Excelência o General CEME 

(Ver Mais) 

- 2018-11-08 - AOFA recebida em audiência pelo Excelentíssimo Senhor General Chefe da Casa 

Militar da Presidência da República  

No sentido de transmitir a Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças 

Armadas algumas das maiores preocupações com que se debatem os Militares e particularmente os 

Oficiais, a AOFA foi uma vez mais recebida no Palácio de Belém pelo Excelentíssimo Senhor General 

Vaz Antunes, Chefe da Casa Militar (Ver Mais) 

- 2018-11-06 - A AOFA em visita oficial ao Regimento de Apoio Militar de Emergência  

Dando sequência prática à estratégia definida pelo Conselho Nacional da AOFA que determinou a 

execução de um conjunto de 12 (doze) visitas oficiais a Unidades dos três Ramos das Forças Armadas, 

esta visita oficial ao RAME marcou precisamente o início deste importante projecto (Ver Mais) 

- 2018-11-04 - AOFA nas Comemorações dos 100 anos do fim da I Grande Guerra  

A convite de Sua Excelência o Almirante Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), 

a AOFA esteve presente na Cerimónia Militar da comemoração do Centenário do fim da I Grande Guerra. 

A AOFA foi representada pelo Tenente-Coronel António Costa Mota, Presidente do Conselho Nacional 

(Ver Mais) 

- 2018-10-31 - AOFA promove 2º Encontro Nacional com Jornalistas das Rádios, Televisões e 

Imprensa  

A 2ª edição do Encontro Nacional de Dirigentes da OFA com Jornalistas teve desta vez como cenário a 

nossa Sede, na Trafaria (Ver Mais) 

- 2018-10-28 - AOFA presente nas Comemorações do Dia do Exército  

A convite de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) a AOFA esteve presente, em 

Guimarães, na cerimónia militar no âmbito das comemorações do Dia do Exército. A representação da 

AOFA foi assegurada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver 

Mais) 

- 2018-10-26 - Uso e porte de arma pelos militares: AOFA requer alterações ao enquadramento 

legal  

Com a publicação do EMFAR (Decreto-Lei 90/2015, de 29 de Maio) foram introduzidas, com o seu artigo 

122º, profundas alterações no que ao regime do uso e porte de armas para os militares diz respeito, 

http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-por-sua-excelencia-o-general-chefe-do-estado-maior-do-exercito-ceme/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-excelentissimo-senhor-general-chefe-da-casa-militar-da-presidencia-da-republica/
http://aofa.pt/a-aofa-em-visita-oficial-ao-regimento-de-apoio-militar-de-emergencia-rame/
http://aofa.pt/aofa-nas-comemoracoes-dos-100-anos-do-fim-da-i-grande-guerra/
http://aofa.pt/aofa-promove-2o-encontro-nacional-com-jornalistas-das-radios-televisoes-e-imprensa/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-dia-do-exercito/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-dia-do-exercito/


 

 

 

 

 
incompreensíveis no seu todo, mas especialmente por conflituarem com outras disposições estatutárias 

(Ver Mais) 

- 2018-10-26 - AOFA solicita audiência ao Chefe da Casa Militar de Sua Excelência o Presidente 

da República  

Tendo em vista a apresentação de várias questões destinadas a serem levadas ao conhecimento de 

Sua Excelência o Presidente da República a AOFA enviou um ofício ao Chefe da respetiva Casa Militar, 

solicitando-lhe a marcação de uma audiência (Ver Mais) 

- 2018-10-23 - AOFA solicita audiência ao Presidente da Assembleia da República para a 

entrega da petição sobre o respeito pelos direitos dos ex-militares  

A petição excedeu largamente o mínimo exigido para tornar obrigatória essa apreciação, sendo agora 

necessário formalizar a respetiva entrega na Assembleia da República (Ver Mais) 

- 2018-10-22 - AOFA solicita uma audiência ao CEME  

Face à recente nomeação do novo Chefe do Estado-Maior do Exército, a AOFA solicitou a marcação de 

uma audiência para apresentação de cumprimentos e uma breve explanação das principais 

preocupações da Associação (Ver Mais) 

- 2018-10-18 - AOFA faz balanço da ação do anterior MDN  

O Dr. Azeredo Lopes deixou o cargo de Ministro da Defesa Nacional, acrescente-se que sem deixar 

saudades. A AOFA entendeu por bem fazer um balanço do seu mandato (Ver Mais) 

- 2018-10-15 - AOFA solicita audiência ao novo Ministro da Defesa Nacional  

Não deixando arrefecer o quadro criado pela saída do Dr. Azeredo Lopes, a AOFA entendeu por bem 

solicitar a marcação de uma audiência ao novo Ministro da Defesa Nacional, exatamente no dia em que 

este tomou posse (Ver Mais) 

- 2018-10-12 - AOFA presente no 118º Presidium Meeting da EUROMIL  

Realizou-se a 12 de outubro de 2018, em Budapeste, Hungria, o 118th Presidium Meeting. 

Estiveram presentes cerca de 80 delegados de 23 das associações e sindicatos membros, permanentes e 

observadores, registados na EUROMIL. A AOFA fez-se representar pela tesoureira e membro do Conselho 

Nacional, a Major Margarida Santos (Ver Mais) 

- 2018-10-09 - CDS-PP recebe a AOFA em audiência  

Na sequência de outras audiências concedidas pelos Partidos, a AOFA foi recebida pelo Grupo 

Parlamentar do CDS-PP, representado pelo Deputado Dr. João Rebelo (Ver Mais) 

- 2018-10-05 - AOFA no 37º Almoço e Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, 

em Azóia – Leiria  

http://aofa.pt/uso-e-porte-de-arma-pelos-militares-aofa-requer-alteracoes-ao-enquadramento-legal/
http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-chefe-da-casa-militar-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica/
http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-presidente-da-assembleia-da-republica-para-a-entrega-da-peticao-sobre-o-respeito-pelos-direitos-dos-ex-militares/
http://aofa.pt/aofa-solicita-uma-audiencia-ao-ceme-2/
http://aofa.pt/aofa-faz-balanco-da-acao-do-anterior-mdn/
http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-novo-ministro-da-defesa-nacional/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-118o-presidium-meeting-da-euromil/
http://aofa.pt/cds-pp-recebe-a-aofa-em-audiencia/


 

 

 

 

 
AOFA esteve presente no 37º Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, representada pelo 

Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico (Ver Mais) 

 

  

- Comunicado – “Governo, Partidos Políticos e Comunicação Social “À BOLEIA” da Paciência e Resiliência 

dos Militares das Forças Armadas  

- Comunicado – “Promoções e Vencimentos! Questões de Justiça”  

- Ofício ao Chefe da Casa Militar do PR – “Solicitação de Audiência”  

- Ofício ao CEME – “Solicitação de Audiência” 

- Comunicado – “Que herança nos deixou o Ministro da Defesa?”  

- Ofício ao MDN – “Solicitação de Audiência com carácter de urgência”  

- 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”             

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://aofa.pt/aofa-no-37o-almoco-e-convivio-nacional-dos-antigos-combatentes-da-guine-em-azoia-leiria/
http://www.aofa.pt/rimp/A_Boleia_da_Paciencia_e_Resiliencia_dos_Militares_20181129.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/A_Boleia_da_Paciencia_e_Resiliencia_dos_Militares_20181129.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_Promocoes_e_Vencimentos_20181112.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/10/Solicitacao-de-Audiencia-ao-Chefe-Casa-Militar-PR-26OUT2018-1.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/10/Solicitacao-de-Audiencia-ao-CEME-22OUT2018-1.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_Que_Heranca_deixou_o%20MDN.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf
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/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
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- AOFA – Saúde Militar – Documento de Suporte da AOFA na Audiência com o MDN  

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

- 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  

- 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) – Página Oficial 

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

- Marinha 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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/2017_DEZ_Efectivos.pdf
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
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/


 

 

 

 

 
- 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 

5.2. Cultura 

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

