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1 Grandes Destaques 

 

 

 

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 

 

 

 

Pela Suspensão da Eficácia do RAMMFA (Regulamento de 

Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas) 

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 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT89309


 

 

 

 

 

 

 

Apoio Social e Clínico aos Militares e seus agregados familiares 

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 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

O Julgamento dos nossos Camaradas Comandos começa já a 27 de Setembro e as despesas com o 

processo vão aumentar exponencialmente. Ajude-nos nesta causa com o que lhe for possível! 

Hoje, por eles, amanhã por qualquer Militar que decorrendo do cumprimento da Missão necessite do 

nosso apoio! 

http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT84943
http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

  

         

 

 

 

- Marinha com mais mulheres ao Comando (Marinha) 

- Marinheiros apagam incêndio em casa no Algarve (Marinha) 

- Governador-Geral da Austrália visitou o Exército Português (Exército) 

- Forças Armadas já realizaram 318 missões de apoio à população no primeiro semestre de 2018 (EMGFA) 

- Navio português lidera força naval multinacional em exercício de operações marítimas com Cabo-Verde 

(EMGFA) 

 

 

 

- Exército já tem 500 militares em permanência para vigiar fogos (Diário de Notícias) 

- Militares na RCA. Uma semana de treino intenso e mais apoio à população (Diário de Notícias) 

- PCP quer Estado a fabricar medicamentos e avança com proposta de reconversão de Laboratório Militar 

(Expresso) 

 

 

 

 

- História dos carros de combate no exército português (Novo) 

- Missão executada pela Força Aérea no mar dos Açores  

- Militares Portugueses atacados na República Centro-Africana  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

- Força Aérea resgata tripulante de pesqueiro a 330 km da Terceira  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

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

- Academia da Força Aérea – 40 anos 

- Novo Fardamento do Exército Português 

- Militares Portugueses arriscam a vida pela Paz no Mali 

- O interior da Força Aérea Portuguesa como "Nunca Visto" 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-com-mais-mulheres-ao-Comando.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinheiros-apagam-incendio-em-casa-no-Algarve.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/587
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1232
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1233
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1233
https://www.dn.pt/poder/interior/exercito-ja-tem-500-militares-em-permanencia-para-vigiar-fogos-9563280.html
https://www.dn.pt/poder/interior/militares-na-rca-uma-semana-de-treino-intenso-e-mais-apoio-a-populacao-9563596.html
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2018-07-09-PCP-quer-Estado-a-fabricar-medicamentos-e-avanca-com-proposta-de-reconversao-de-Laboratorio-Militar#gs.5VvpAzY
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2018-07-09-PCP-quer-Estado-a-fabricar-medicamentos-e-avanca-com-proposta-de-reconversao-de-Laboratorio-Militar#gs.5VvpAzY
https://www.youtube.com/watch?v=imNUgCn8pYI
https://www.facebook.com/Esquadra751/videos/2108782125822145/
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/militares-portugueses-atacados-na-republica-centro-africana?ref=videos_BarraLat
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM
https://www.youtube.com/watch?v=-jis5mCpj2Y
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.youtube.com/watch?v=9fTeDuSoXPU
https://www.youtube.com/watch?v=p8h7rSt-CJs
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/militares-portugueses-arriscam-a-vida-pela-paz-no-mali/5851bc690cf29541c419c525
http://sicnoticias.sapo.pt/programas/nunca-visto/2017-12-02-O-interior-da-Forca-Aerea-Portuguesa-como-Nunca-Visto


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- 25º Aniversário da AOFA – Aceda aqui a todos os vídeos da Cerimónia 

- Repórter TVI – “O Cartel do Fogo” – O trabalho de investigação da jornalista Ana Leal que 

contou com a participação de inúmeros Oficiais das Forças Armadas, de entre os quais vários 

Dirigentes da AOFA 

- Repórter TVI - Comandos na República Centro-Africana (RCA) - A Guerra Esquecida 

 

 

 

- 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”  

- Almirante Mendes Calado (CEMA e AMN) – Discurso no Dia da Marinha  

- Tenente-General Mário Cabrita - "A Verdade a Nu"  

 

 

 

 

 

 

- Ensino Superior. Os cursos com mais empregabilidade na hora de escolher (Diário de Notícias) 

- Atento a despesa com lei das 35 horas, Marcelo espera reforço do Orçamento para 2019 (Público) 

- PCP quer Estado a fabricar medicamentos para combater privados (Público) 

- Santos Silva avisa BE para não ceder "à tentação de fazer ultimatos" (Público) 

- Estado dá bónus de meio milhão a antiga equipa de Oliveira Costa no BPN (Público) 

- OCDE. Portugal regressa aos valores da recessão (Ionline) 

- Rendas com subidas inéditas em 2018 (Abril) 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlJ5fC8oWkHkc-jQJ_CJkqZR3O-Uuh7qB
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e23
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.marinha.pt/pt/media-center/destaques/Paginas/DISCURSO-DO-ALMIRANTE-CEMA-E-AMN-POR-OCASIAO-DA-CERIMONIA-MILITAR-DO-DM2018.aspx
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/a-verdade-a-nu-9356696.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/ensino-superior-os-cursos-com-mais-empregabilidade-na-hora-de-escolher-9564888.html
https://www.publico.pt/2018/07/09/politica/noticia/atento-a-despesa-com-lei-das-35-horas-marcelo-espera-reforco-do-orcamento-para-2019-1837305
https://www.publico.pt/2018/07/09/politica/noticia/pcp-quer-estado-a-fabricar-medicamentos-para-combater-privados-1837287
https://www.publico.pt/2018/07/08/politica/noticia/santos-silva-avisa-be-para-nao-ceder-a-tentacao-de-fazer-ultimatos-1837304
https://www.publico.pt/2018/07/08/economia/noticia/estado-da-bonus-de-meio-milhao-a-antiga-equipa-de-oliveira-costa-no-bpn-1837244
https://ionline.sapo.pt/artigo/618436/ocde-portugal-regressa-aos-valores-da-recessao?seccao=Dinheiro_i
https://www.abrilabril.pt/nacional/rendas-com-subidas-ineditas-em-2018


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

 

 

 

 

- Quais os novos superpoderes de Erdogan? (Diário de Notícias) 

- Pyongyang fala em "exigências gananciosas" por parte dos EUA (Diário de Notícias) 

- Estudo alerta que aquecimento global pode ser duas vezes pior do que o estimado (Diário de Notícias) 

- Libertação de Lula da Silva suspensa em braço-de-ferro entre juízes (Público) 

- Espanha. Primeiro-ministro e presidente da Generalitat reúnem-se hoje no Palácio da Moncloa (Expresso) 

- Guterres. Eliminação das armas nucleares é a prioridade do desarmamento mundial (Expresso) 

- “Se formos atacados, fica o aviso: iremos retaliar”, dizem líderes europeus a Trump (Observador) 

- Tribunal de Porto Alegre revoga habeas corpus de Lula, que continua preso (Observador) 

- Chefe da diplomacia dos EUA vai a Pyongyang sem a paz na agenda e sai com críticas (Abril) 

 

 

 

 

 

 

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

direitos dos DFA e seus familiares (Novo) 

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  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo 

https://www.dn.pt/mundo/interior/quais-os-novos-superpoderes-de-erdogan-9563218.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/euacoreia-do-norte-atitude-americana-nas-negociacoes-foi-extremamente-lamentavel---pyongyang-9563565.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/novo-estudo-alerta-que-aquecimento-global-pode-ser-duas-pior-do-que-o-estimado-9562821.html
https://www.publico.pt/2018/07/08/mundo/noticia/tribunal-da-ordem-para-libertar-lula-da-silva-de-imediato-1837289
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-07-09-Espanha.-Primeiro-ministro-e-presidente-da-Generalitat-reunem-se-hoje-no-Palacio-da-Moncloa#gs.ds3CJTs
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-07-07-Guterres.-Eliminacao-das-armas-nucleares-e-a-prioridade-do-desarmamento-mundial#gs.4HRyEmk
https://observador.pt/2018/07/09/se-formos-atacados-fica-o-aviso-iremos-retaliar-dizem-lideres-europeus-a-trump/
https://observador.pt/2018/07/08/tribunal-manda-libertar-lula-da-silva/
https://www.abrilabril.pt/internacional/chefe-da-diplomacia-dos-eua-vai-pyongyang-sem-paz-na-agenda-e-sai-com-criticas
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://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
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) 

- 2018-06-30 - AOFA presente nas comemorações do 66º Aniversário da Força Aérea (FAP)  

A convite de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) a AOFA esteve presente 

nas cerimónias do 66º Aniversário, tendo sido representada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-06-30 – Almoço comemorativo do 31º Aniversário da ASMIR  

A AOFA esteve presente, representada pelo Coronel Orlando Dias, no almoço comemorativo do 31º 

aniversário da ASMIR – Associação dos Militares na Reserva e Reforma, que se realizou como é habitual 

no Entroncamento no restaurante da Quinta das 3 Ribeiras, a 30 de Junho (Ver Mais) 

- 2018-06-17 - AOFA presente no 16º Aniversário da ACUP  

No dia 17 de Junho, a AOFA esteve presente nas cerimónias evocativas do 16º Aniversário da criação 

da Associação dos Combatentes do Ultramar Português (ACUP) – Castelo de Paiva – através do Cor 

Jara Franco, membro do Conselho Deontológico e do TCor Agostinho Janeiro, membro do Conselho 

Nacional (Ver Mais) 

- 2018-06-10 - AOFA presente no XXV Encontro Nacional de Combatentes  

A convite de uma Comissão, este ano presidida pelo TGEN Carvalho dos Reis, a AOFA, representada 

pelo COR ART João Marquito, Vogal do respetivo Conselho Nacional, este mais uma vez presente no 

Encontro, que teve o seu ponto alto junto ao Monumento aos Nossos Mortos em Belém/Lisboa (Ver 

Mais) 

- 2018-06-10 - A convite de Sua Excelência o Presidente da República a AOFA esteve presente 

nas Comemorações Oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades  

Tendo sido presididas por Sua Excelência o Presidente da República, as comemorações decorreram nos 

Açores, em Ponta Delgada, e contaram com a presença das mais altas individualidades Militares e Civis, 

de entre as quais o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro Ministro, o Ministro da Defesa,  

os Presidentes de todos os Tribunais Superiores, o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

e os Chefes de Estado-Maior da Armada, Exército e Força Aérea, entre muitas outras dezenas de 

Entidades (Ver Mais) 

- 2018-06-09 - AOFA presente na romagem à campa do Comendador José Barata  

http://aofa.pt/aofa-pede-esclarecimentos-ao-mdn-sobre-a-capacidade-sobrante-do-hfar/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-66o-aniversario-da-forca-aerea-fap/
http://aofa.pt/almoco-comemorativo-dos-31-anos-da-asmir/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-16o-aniversario-da-acup/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-xxv-encontro-nacional-de-combatentes/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-xxv-encontro-nacional-de-combatentes/
http://aofa.pt/a-convite-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica-a-aofa-esteve-presente-nas-comemoracoes-oficiais-do-dia-de-portugal-de-camoes-e-das-comunidades/


 

 

 

 

 
Como vem sendo tradição, a Associação de Praças organizou uma romagem à campa do Comendador 

José Barata, um dos participantes na Revolta dos Marinheiros de Setembro de 1936 e o último dos 

tarrafalistas a desaparecer (Ver Mais) 

- 2018-06-08 - AOFA visitou oficialmente o HFAR  

A convite da Direção do Hospital das Forças Armadas (HFAR) a AOFA esteve presente em visita oficial 

a esta Instituição. A delegação da AOFA foi composta pelo Presidente do Conselho Nacional (CN), 

Tenente-Coronel António Costa Mota, pela Tesoureira e Vogal do CN, Major Margarida Santos e pelos 

Vogais do CN, Coronel João Marquito, Major Mónica Anjos e Capitão Mamudo Seidi (Ver Mais) 

- 2018-06-07 - AOFA emite um comunicado sobre o descongelamento da progressões no 

regime remuneratório  

Na sequência de várias tomadas de posição assumidas, só ou em conjunto com outras organizações 

(nomeadamente as Associações Profissionais de Militares e as organizações representativas das Forças 

e Serviços de Segurança), a AOFA entendeu conveniente lembrar o que efetivamente se encontra em 

jogo num processo que se vem arrastando ao longo dos meses (Ver Mais) 

- 2018-06-07 - AOFA presente na cerimónia de tomada de posse da ASPP/PSP  

A cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Sociais da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia 

(ASPP/PSP) para o triénio 2018/2021 decorreu no auditório dos Serviços Sociais da Câmara Municipal 

de Lisboa. A AOFA esteve representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António 

Costa Mota (Ver Mais) 

 

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

Familiares” (Novo) 

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

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

Progressões Remuneratórias” (Novo) 

- 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-presente-na-romagem-a-campa-do-comendador-jose-barata/
http://aofa.pt/aofa-visitou-oficialmente-o-hfar/
http://aofa.pt/aofa-emite-um-comunicado-sobre-o-descongelamento-da-progressoes-no-regime-remuneratorio/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-cerimonia-de-tomada-de-posse-da-aspp-psp/
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Familiares_dos_DFA_e_a_ADM_5JUL2018.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


 

 

 

 

 
- 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 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/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

