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1 Grandes Destaques 

 

27 de Setembro de 2018 
Camaradas! Amigas! Amigos! 

O Julgamento dos nossos Camaradas Comandos inicia-se dentro de MENOS 

de UM Mês, a 27 de Setembro!!!!!!! 

 

A Conta Solidária aberta pela AOFA está quase a fazer 2 anos (foi aberta logo após os acontecimentos 

de Setembro de 2016) e permitiu até ao momento cobrir cerca de 72% das despesas com os 

advogados (o que está em causa é o Direito que todos os Cidadãos têm a poder defender-se). 

 

Que bom, por justo, seria que durante este mês de Setembro a Solidariedade dos Portugueses (já que 

o Estado continua a negar o apoio que é legalmente devido a estes Militares!!!!) desse uma 

verdadeira lição, mais uma,, através da obtenção do montante ainda em falta, APENAS cerca de 4.000 

euros para fazer face às restantes despesas! 

 

É que iniciado o julgamento as perspetivas são ainda mais complicadas, sendo o custo estimado, por 

cada Militar, de 15.000 a 20.000 euros. Mas NUNCA os abandonaremos! 

 

A AOFA manterá aberta esta Conta Solidária até que ao exato momento em que todo este processo 

terminar, mantendo a esperança e a confiança na Solidariedade dos Portugueses! 

 

É que com a AOFA e por via da AOFA as Campanhas de Solidariedade e as verbas nelas recolhidas são 

MESMO integralmente entregues aos destinatários! 

 



 

 

 

 

 
E são-no porque é com a AOFA que estes Camaradas, para os quais as transferências das verbas vão 

sendo feitas, prestam contas enviando todas as faturas de todas as despesas, o que nos permite 

ter um controlo exato (ao cêntimo) das despesas efetuadas e das respetivas transferências! 

 

Contamos com TODOS, como TODOS sabem que podem contar com as Vossas Forças Armadas! 

 

Próximo objetivo - Cobertura de 100% das despesas já realizadas com advogados! 1 euro, 2 euros, 5 

euros, 20 euros, 50 euros, 100 ou mais euros ..... todas as contribuições são determinantes! 

 

Um grande abraço a todos os Portugueses de Bem 

 

Tenente-Coronel António Costa Mota 

( Presidente do Conselho Nacional da AOFA) 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

 

 

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

 

  

         

 

 

 

- Militares portugueses na República Centro-Africana escoltaram delegação de ajuda humanitária (Exército) 

- Base Aérea nº 1 e Museu do Ar abrem portas à população (Força Aérea) 

- Policiamento aéreo nos Bálticos: Missão Cumprida (Força Aérea) 

- Força Aérea portuguesa efetua 400 horas de voo e 30 missões reais em quatro meses na Lituânia (EMGFA) 

 

 

 

 

- Vídeo mostra corveta Afonso Cerqueira a afundar nas águas da Madeira (Correio da Manhã) 

- A primeira mulher porta-voz do Exército assumiu hoje o cargo (Expresso) 

- Militar português ferido em missão da ONU tem “previsão de recuperação total” (Observador) 

 

 

 

 

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

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

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/652
https://www.emfa.pt/noticia-702-base-aerea-n-1-e-museu-do-ar-abrem-portas-a-populacao
https://www.emfa.pt/noticia-701-policiamento-aereo-nos-balticos-missao-cumprida
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1261
http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/video-mostra-corveta-afonso-cerqueira-a-afundar-nas-aguas-da-madeira?v=cb
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-04-A-primeira-mulher-porta-voz-do-Exercito-assumiu-hoje-o-cargo#gs.iWcjO2U
https://observador.pt/2018/09/04/militar-portugues-ferido-em-missao-da-onu-tem-previsao-de-recuperacao-total/
https://www.youtube.com/watch?v=ynwEgfKvHKg
https://www.rtp.pt/play/p4231/e356368/linha-da-frente


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- 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  

 

 

 

- 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”  

- Coronel Vasco Lourenço – “"A Guerra Colonial ainda não acabou?"” 

- Coronel Vasco Lourenço – Esclarecimento sobre “A Guerra Colonial ainda não acabou?” 

- Capitão de Fragata José Neto Simões - "A reforma das Forças Armadas e a condição militar" 

- Almirante Castanho Paes – “Vergonha e Indignação”  

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos ainda “vive” 

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos: "Querem resultados? Que se descubra quem montou a farsa" 

- Tenente-General Silvestre dos Santos – “Relações Civil-Militares: A responsabilidade do Estado em 

dignificar as suas Instituições”  

- General Taveira Martins – “Forças Armadas e Missões de Interesse Público”  

- General Pinto Ramalho - “Forças Armadas e Missões de Interesse Público”  

- Almirante Fernando Melo Gomes - "As Missões da Marinha - O Duplo Uso"  

- Vice-Almirante Cunha Lopes – “As Forças Armadas e as Missões de Interesse Público”   

- Tenente-General António Menezes – “O Meu Capitão”  

 

 

 

 

 

 

- Bruxelas ataca lei das rendas, salários públicos e novo acordo laboral (Diário de Notícias) 

- Jerónimo admite PCP no governo. E a geringonça? "Sim, valeu a pena" (Diário de Notícias) 

- CP investe metade do previsto em comboios (Diário de Notícias) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

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
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
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Vasco_Lourenco_GC1.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Vasco_Lourenco_GC2.pdf
https://www.publico.pt/2018/07/26/politica/opiniao/a-reforma-das-forcas-armadas-e-a-condicao-militar-1838890
http://www.aofa.pt/artigos/Alm_Castanho_Paes_Vergonha_e_Indignacao.pdf
https://www.publico.pt/2018/07/18/politica/opiniao/tancos-ainda-vive-1838329
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1050624/tancos-querem-resultados-que-se-descubra-quem-montou-a-farsa
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Silvestre_dos_Santos_Relacoes_Civis_Militares.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Silvestre_dos_Santos_Relacoes_Civis_Militares.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/General_Taveira_Martins_AR.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/General_Pinto_Ramalho_MIP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Melo_Gomes_Marinha_Duplo_Uso.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/VALM_Cunha_Lopes_FAS_e_MIP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Antonio_Menezes_O_Meu_Capitao.pdf
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-set-2018/interior/bruxelas-ataca-lei-das-rendas-salarios-publicos-e-novo-acordo-laboral-9802358.html
https://www.dn.pt/poder/interior/jeronimo-admite-pcp-no-governo-e-rejeita-condicionar-voto-no-oe-aos-professores-9802443.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/05-set-2018/interior/cp-investe-metade-do-previsto-em-comboios-9802113.html


 

 

 

 

 
- Agência Europeia denuncia exploração laboral em Portugal (Diário de Notícias) 

- Poder de compra dos funcionários públicos caiu 12% desde 2010 (Público) 

- PCP disponível para governar, mas para fazer “outra política” (Público) 

- Autarcas pedem que transportes municipais sejam também comparticipados pelo Estado (Público) 

- Mais de 14 mil alunos de Lisboa vão viajar nos transportes com cartão escolar (Público) 

- Função Pública: Sindicatos pedem aumentos salariais entre 3% e 4% para 2019 (Público) 

- Fundos para incêndios. Governo nega que tenha violado regras europeias (Expresso) 

- EDP processa o Estado para reclamar mais 100 milhões nas rendas da energia (Expresso) 

- Assédio, violência doméstica, machismo, direitos e saúde sexual. Nove portugueses quebram silêncios 

(Expresso) 

- Fundação Champalimaud recebe €50 milhões de mecenas para construir centro de tratamento do cancro 

do pâncreas (Expresso) 

- Descongelamento de carreiras dos professores pode fazer derrapar défice, avisa Bruxelas (Observador) 

- CP corta 3 mil lugares por hora na Linha de Cascais (Abril) 

- Novo alívio fiscal pode chegar, no IRS e na energia (Abril) 

 

 

 

 

- Novo acordo de cessar-fogo assinado entre fações rivais na Líbia. Será que à terceira é de vez? (Expresso) 

- O risco de prisão, as reuniões secretas e a necessidade de ocultar documentos de Trump contadas pelo 

homem que derrubou Nixon (Observador) 

- Israel prossegue a colonização da Margem Ocidental e de Jerusalém Oriental (Abril) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

https://www.dn.pt/pais/interior/agencia-europeia-denuncia-varios-casos-de-exploracao-laboral-em-portugal-9803074.html
https://www.publico.pt/2018/09/05/economia/noticia/poder-de-compra-dos-funcionarios-publicos-caiu-12-desde-2010-1843050
https://www.publico.pt/2018/09/04/politica/noticia/jeronimo-de-sousa-viu-um-ps-sempre-renitente-nos-tres-ultimos-anos-1843057
https://www.publico.pt/2018/09/05/local/noticia/autarcas-pedem-que-transportes-municipais-sejam-tambem-comparticipados-pelo-estado-1843052
https://www.publico.pt/2018/09/04/local/noticia/mais-de-14-mil-alunos-de-lisboa-vao-viajar-nos-transportes-com-cartao-escolar-1843007
https://www.publico.pt/2018/09/03/economia/noticia/sindicatos-pedem-aumentos-salariais-entre-3-e-4-para-2019-1842835
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-05-Fundos-para-incendios.-Governo-nega-que-tenha-violado-regras-europeias#gs.pAUtxuI
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-05-EDP-processa-o-Estado-para-reclamar-mais-100-milhoes-nas-rendas-da-energia#gs.t6n9ysE
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-04-Assedio-violencia-domestica-machismo-direitos-e-saude-sexual.-Nove-portugueses-quebram-silencios-4#gs.e2lujc4
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-04-Assedio-violencia-domestica-machismo-direitos-e-saude-sexual.-Nove-portugueses-quebram-silencios-4#gs.e2lujc4
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-04-Fundacao-Champalimaud-recebe-50-milhoes-de-mecenas-para-construir-centro-de-tratamento-docancro-do-pancreas#gs.I4mo21o
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-04-Fundacao-Champalimaud-recebe-50-milhoes-de-mecenas-para-construir-centro-de-tratamento-docancro-do-pancreas#gs.I4mo21o
https://observador.pt/2018/09/05/descongelamento-de-carreiras-dos-professores-pode-fazer-derrapar-defice-avisa-bruxelas/
https://www.abrilabril.pt/nacional/cp-corta-3-mil-lugares-por-hora-na-linha-de-cascais
https://www.abrilabril.pt/nacional/novo-alivio-fiscal-pode-chegar-no-irs-e-na-energia
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-05-Novo-acordo-de-cessar-fogo-assinado-entre-facoes-rivais-na-Libia.-Sera-que-a-terceira-e-de-vez-#gs.PUF25lo
https://observador.pt/especiais/o-risco-de-prisao-as-reunioes-secretas-e-a-necessidade-de-ocultar-documentos-de-trump-contadas-pelo-homem-que-derrubou-nixon/
https://observador.pt/especiais/o-risco-de-prisao-as-reunioes-secretas-e-a-necessidade-de-ocultar-documentos-de-trump-contadas-pelo-homem-que-derrubou-nixon/
https://www.abrilabril.pt/internacional/israel-prossegue-colonizacao-da-margem-ocidental-e-de-jerusalem-oriental
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- 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)  

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) 

- 2018-07-21 - AOFA na homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do 

ultramar promovida pela Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de 

Canaveses  

A AOFA, representada pelo Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico, esteve presente na 

homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do ultramar (Ver Mais) 

- 2018-07-19 - AOFA emite comunicado a propósito do caso de Tancos  

Face ao ressurgimento do “caso de Tancos” junto da opinião pública, a AOFA entendeu por bem emitir 

um comunicado em que lembra a sua posição e faz algumas considerações (Ver Mais) 

-2018-07-18 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) 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 PCP (Ver Mais) 

-2018-07-14 - AOFA na cerimónia da tomada de posse dos Órgãos Sociais do Sindicato 

Nacional do Ensino Superior (SNESUP)  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cema/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-ecologista-os-verdes-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/aofa-na-homenagem-aos-combatentes-marcoenses-mortos-na-guerra-do-ultramar-promovida-pela-associacao-dos-combatentes-da-guerra-do-ultramar-de-marco-de-canaveses/
http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-do-caso-de-tancos/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-comunista-portugues-pcp-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
A convite da Direção do SNESUP a AOFA esteve representada na tomada de posse dos Órgãos Sociais 

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

- 2018-07-12 - AOFA recebida em audiência pelo CEMFA  

A AOFA foi recebida pelo General Teixeira Rolo, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA). A 

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

Mota e pelo Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos (Ver 

Mais) 

- 2018-07-05 - AOFA solicita ao MDN o esclarecimento de dúvidas relativas à ADM sobre 

direitos dos DFA e seus familiares  

Uma notícia de um jornal sobre pagamentos que deixariam de ser feitos, levou a AOFA a procurar 

esclarecer dúvidas relativas à ADM e aos direitos dos DFA e seus familiares (Ver Mais) 

- 2018-07-03 - AOFA pede esclarecimentos ao MDN sobre afirmações do Secretário de Estado 

da Defesa relativas a um pretenso desbloqueamento das progressões no regime remuneratório  

Em sede de audição parlamentar na Comissão de Defesa, o Secretário de Estado da Defesa afirmou 

que um número significativo de militares já tinha beneficiado do desbloqueamento das progressões no 

regime remuneratório (Ver Mais) 

- 2018-07-03 - AOFA pede esclarecimentos ao MDN sobre a “capacidade sobrante” do HFAR  

Face ao acordo celebrado para que a chamada “capacidade sobrante” do HFAR possa ser utilizada pelo 

SNS, a AOFA entendeu por bem solicitar esclarecimentos sobre o assunto ao MDN, tendo em conta, 

nomeadamente, as consabidas dificuldades no atendimento dos militares em inúmeras valências do 

Hospital (Ver Mais) 

 

- 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” 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://aofa.pt/aofa-na-cerimonia-da-tomada-de-posse-dos-orgaos-sociais-do-sindicato-nacional-do-ensino-superior-snesup/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cemfa/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cemfa/
http://aofa.pt/aofa-solicita-ao-mdn-o-esclarecimento-de-duvidas-relativas-a-adm-sobre-direitos-dos-dfa-e-seus-familiares/
http://aofa.pt/aofa-pede-esclarecimentos-ao-mdn-sobre-afirmacoes-do-secretario-de-estado-da-defesa-relativas-a-um-pretenso-desbloqueamento-das-progressoes-no-regime-remuneratorio/
http://aofa.pt/aofa-pede-esclarecimentos-ao-mdn-sobre-a-capacidade-sobrante-do-hfar/
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


 

 

 

 

 
- 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  

- 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! 

 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

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
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/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
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- 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  

- 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 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

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/
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

