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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 

 

  

         

 

 

 

- Tomada de posse do Diretor de Administração de Recursos Humanos (Exército) 

 

 

 

NADA A ASSINALAR, mesmo no dia em que chegam os nossos Camaradas da 3ª FND, da RCA 

 

 

 

 

- 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  

 

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
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/653
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

- 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”  

 

 

 

 

 

 

- Futuro governo: Não é "essencial haver acordo escrito", diz Marcelo (Diário de Notícias) 

- Portugal tem o segundo IRC mais alto da Europa (Diário de Notícias) 

- Sindicatos querem aumentos. Governo diz que vai dar 3,1% (Diário de Notícias) 

- Governo prevê mais 542 milhões na despesa com descongelamento de carreiras (Jornal de Notícias) 

- Governo revê em alta gastos com descongelamento das carreiras em 2019 (Público) 

- Função Pública. Governo anuncia aumentos salariais para 2019 (Ionline) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

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/poder/interior/futuro-governo-nao-me-parece-essencial-haver-acordo-escrito-diz-marcelo-9808333.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/06-set-2018/interior/portugal-tem-o-segundo-irc-mais-alto-da-europa-9806848.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/sindicatos-querem-aumentos-governo-diz-que-ja-lhes-vai-dar-31-9806589.html
https://www.jn.pt/economia/interior/governo-preve-mais-542-milhoes-na-despesa-com-descongelamento-de-carreiras-9807267.html
https://www.publico.pt/2018/09/06/economia/noticia/governo-reve-em-alta-gastos-com-descongelamento-das-carreiras-em-2019-1843190
https://ionline.sapo.pt/artigo/624948/funcao-p-blica-governo-anuncia-aumentos-salariais-para-2019?seccao=Dinheiro_i


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Contas da Segurança Social estão melhores do que o previsto, conclui Conselho das Finanças Públicas 

(Expresso) 

- Juros da dívida pagos pela CP davam para comprar 40 comboios novos (Expresso) 

- Orçamento. Debate na generalidade entre 29 e 30 de outubro e votação final em 29 de novembro 

(Expresso) 

- Frente Comum não abdica de aumentos salariais em 2019 (Abril) 

- Desconto nos passes de estudantes suspenso por falta de autorização do Governo (Rádio Renascença) 

 

 

 

- BCE alerta: próxima crise estará relacionada com o imobiliário (Diário de Notícias) 

- Polícia brasileira conclui que Temer recebeu subornos da Odebrecht (Diário de Notícias) 

- Está aberta “a época de caça” a Trump. E também ao novo “garganta funda” em Washington (Expresso) 

- Catalunha. Separatistas convocam grande manifestação para defender independência (Expresso) 

 

  

 

 

 

 

 

- 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) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo  

https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-06-Contas-da-Seguranca-Social-estao-melhores-do-que-o-previsto-conclui-Conselho-das-Financas-Publicas#gs.wSW65wU
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-06-Contas-da-Seguranca-Social-estao-melhores-do-que-o-previsto-conclui-Conselho-das-Financas-Publicas#gs.wSW65wU
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-06-Juros-da-divida-pagos-pela-CP-davam-para-comprar-40-comboios-novos#gs.AOcslQU
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-05-Orcamento.-Debate-na-generalidade-entre-29-e-30-de-outubro-e-votacao-final-em-29-de-novembro#gs.xWeBDg4
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-05-Orcamento.-Debate-na-generalidade-entre-29-e-30-de-outubro-e-votacao-final-em-29-de-novembro#gs.xWeBDg4
https://www.abrilabril.pt/trabalho/frente-comum-nao-abdica-de-aumentos-salariais-em-2019
http://rr.sapo.pt/noticia/123722/desconto-nos-passes-de-estudantes-suspenso-por-falta-de-autorizacao-do-governo
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/bce-alerta-proxima-crise-estara-relacionada-com-o-imobiliario-9807961.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/policia-federal-brasileira-conclui-que-temer-recebeu-subornos-da-odebrecht-9807567.html
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-06-Esta-aberta-a-epoca-de-caca-a-Trump.-E-tambem-ao-novo-garganta-funda-em-Washington#gs.9s=6vLs
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-06-Catalunha.-Separatistas-convocam-grande-manifestacao-para-defender-independencia#gs.3QOQDKs
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cema/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
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)  

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) 

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://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/


 

 

 

 

 
- 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” 

- 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) 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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
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
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- 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  

- 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 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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/
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/


 

 

 

 

 
- 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.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

