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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 
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http://aofa.pt/associados/inscricao/


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

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 

 

 

         

 

 

- Navio da Marinha regressa a Lisboa antes de iniciar missão na NATO (Marinha) 

- Exército condecora o Adido do Exército e Aeronáutico junto da Embaixada do Brasil em Lisboa (Exército) 

- Crianças de Alcanena visitam Exército e recebem informação sobre a prevenção dos incêndios rurais 

(Exército) 

- Regimento de Engenharia N.º 3, em Espinho, promove campanha de recolha de sangue (Exército) 

- Exército apoia comemorações do 67.º aniversário da Força Aérea Portuguesa (Exército) 

- Alunos da V Pós-Graduação em Medicina Aeronáutica visitam BA6 (Força Aérea) 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Navio-Marinha-regressa-a-Lisboa-antes-de-iniciar-missao-na-NATO.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1083
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1082
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1079
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1080
https://www.emfa.pt/noticia-2659-alunos-da-v-posgraduacao-em-medicina-aeronautica-visitam-ba6


 

 

 

 

 
 

 

 

- CEMGFA disposto a treinar militares estrangeiros para missões da ONU (Diário de Notícias) 

- Estado compra cinco aviões para substituir os C-130 por 827 milhões (Público) 

- Ministro anuncia a compra de cinco aviões por 827 milhões de euros (Ionline) 

- Avião e militares portugueses no cortejo do dia nacional de França (Notícias ao Minuto) 

- Deficientes das Forças Armadas indignados com falta de respostas do Governo sobre “stress de guerra” 

(Jornal Económico) 

 

 

 

 

- DAE. A mais secreta força militar que existe em Portugal  

- A importância do mar Português no novo vídeo institucional da Marinha  

- RTP - Programa "Olhar o Mundo" (ver entre os minutos 2:00 e 13:45) sobre os nossos Camaradas 

Paraquedistas, mas também da Força Aérea, que integraram a nossa 4ª Força Nacional Destacada na 

República Centro-Africana  

- LPM - Audição do General Nunes da Fonseca, Chefe do Estado-Maior do Exército, 23 de Janeiro  

- LPM - Audição do Almirante António Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada, 22 Janeiro  

- LPM - Audição do General Manuel Teixeira Rolo, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 16 Janeiro 

 

 

 
- Major-General Carlos Branco – “O inevitável confronto entre os EUA e a China”  

- Major-General Carlos Branco – “As novas operações de paz da ONU”  

- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Assistência na Doença aos Militares (ADM)! Reagir de forma 

decidida ou deitar a toalha ao chão? Uma mera questão retórica!”  

- Tenente-General Formeiro Monteiro – “O Serviço de Saúde Militar: que futuro?"  

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho – “O Cartão do Combatente”  

- Tenente-General Mário Cabrita – "Os Beijos de Judas"  

 

 

 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.dn.pt/poder/interior/portugal-disposto-a-treinar-forcas-militares-para-missoes-da-onu-11105301.html
https://www.publico.pt/2019/07/11/politica/noticia/governo-anuncia-compra-cinco-avioes-substitutos-c130-827-1879563?utm_term=Adeus%2C+C-130%2C+ola%2C+KC-390.+Vai+ser+possivel+casar+logo+a+seguir+ao+divorcio&utm_campaign=Lista+Newsletters+Editoriais&utm_source=e-goi&utm_medium=email
https://ionline.sapo.pt/artigo/664776/ministro-anuncia-a-compra-de-cinco-avioes-por-827-milhoes-de-euros?seccao=Portugal_i
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1286949/aviao-e-militares-portugueses-no-cortejo-do-dia-nacional-de-franca
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/deficientes-das-forcas-armadas-indignados-com-falta-de-respostas-do-governo-sobre-stress-de-guerra-466928
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/dae-a-mais-secreta-forca-militar-que-existe-em-portugal/5cfe47a20cf2587d42b95b65
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/A-importancia-do-mar-Portugues-no-novo-video-institucional-da-Marinha.aspx
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3563&title=audicao-do-general-nunes-da-fonseca-chefe-do-estado-maior-do-exercito
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3550&title=audicao-do-almirante-antonio-mendes-calado-chefe-do-estado-maior-da-a
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3528&title=audicao-do-general-manuel-teixeira-rolo-chefe-do-estado-maior-da-forc
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-inevitavel-confronto-entre-os-eua-e-a-china-463584?fbclid=IwAR2lOxGa166nK7jRM7dZExdt5EsVCXvgth7kl3V6pUZvnpMFdpyO2Ovn6rQ#.XR6MOnmEPUM.facebook
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/as-novas-operacoes-de-paz-da-onu-458643?fbclid=IwAR2_wYwcIeHhhHmd7feju2EnKzX6F07oi7YESNEGIe9SkeVhANjALuRDmEQ#.XRFXiYXZ7h4.facebook
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Formeiro_Monteiro_SSM.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_O_Cartao_do_Combatente.pdf
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/os-beijos-de-judas-10905020.html?fbclid=IwAR2fwUy0cnNC_WRgZ3hfM1AVlMvIHCjXcl2wuc-j-dw6L0Va4E3Ff2idyPM


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

 

 

- Somos quase 8 mil milhões mas isso não é necessariamente uma boa notícia (Diário de Notícias) 

- Polícias viram costas ao diretor nacional na celebração dos 152 anos da PSP (Jornal de Notícias) 

- Governo admite pagar mais para médicos ficarem em exclusivo no SNS (Público) 

- CTT obrigados a ter pelo menos um posto de correios em cada concelho (Ionline) 

- 27 refugiados auxiliados pela Polícia Marítima na Grécia (Ionline) 

- Possível vinda de Trump a Portugal está a ser trabalhada há um mês (Expresso) 

- Grandes devedores da banca: dados serão divulgados no início da semana (Expresso) 

- Deixa de ser proibido em Portugal alguém casar-se a seguir a um divórcio (só o CDS está contra) 

(Expresso) 

- Governo nunca aprovou contas da CP desde 2015 (Expresso) 

- Ambiente. “Há mais subsídios para a indústria petrolífera do que para a educação” (Observador) 

- 70% dos infantários de IPSS estão ilegais (Observador) 

- Magistrados do Ministério Público vão poder ganhar mais do que o primeiro-ministro (Rádio Renascença) 

- Voaram 30 mil milhões para ‘offshores’ em apenas três anos (Jornal Económico) 

- Adesão à greve dos técnicos de diagnóstico ronda os 85% (Notícias ao Minuto) 

- Euribor sobem a 3 meses e caem para novos mínimos de sempre a 12 meses (Notícias ao Minuto) 

- Mestres da Soflusa mantêm greve após reunião com administração (Sapo24) 

- Coincidência entre impulso dos privados e restrições no SNS deve ser analisada, diz ex-ministra (Sapo24) 

  

 

 

- Google admite que grava e ouve conversas dos utilizadores (Diário de Notícias) 

- EUA querem deter e deportar milhares de imigrantes sem documentos nos próximos dias (Público) 

- Imposto sobre tecnológicas cria nova frente na guerra comercial (Público) 

- Crise no Golfo. Pentágono anuncia discussão de escoltas militares à navegação comercial (Expresso) 

- República Centro-Africana. Confrontos prolongam-se no bairro muçulmano PK5 em Bangui desde quarta-

feira (Expresso) 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/somos-quase-8-mil-milhoes-mas-isso-nao-e-necessariamente-uma-boa-noticia-11102886.html
https://www.jn.pt/justica/interior/policias-viram-costas-ao-diretor-nacional-na-celebracao-dos-152-anos-da-psp-11105489.html
https://www.publico.pt/2019/07/11/sociedade/entrevista/exclusividade-1879492
https://ionline.sapo.pt/artigo/664830/ctt-obrigados-a-ter-pelo-menos-um-posto-de-correios-em-cada-concelho?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/664828/27-refugiados-auxiliados-pela-policia-maritima-na-grecia?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/politica/2019-07-12-Possivel-vinda-de-Trump-a-Portugal-esta-a-ser-trabalhada-ha-um-mes
https://expresso.pt/economia/2019-07-12-Grandes-devedores-da-banca-dados-serao-divulgados-no-inicio-da-semana
https://expresso.pt/sociedade/2019-07-11-Deixa-de-ser-proibido-em-Portugal-alguem-casar-se-a-seguir-a-um-divorcio--so-o-CDS-esta-contra-
https://expresso.pt/revista-de-imprensa/2019-07-12-Governo-nunca-aprovou-contas-da-CP-desde-2015
https://observador.pt/especiais/ambiente-ha-mais-subsidios-para-a-industria-petrolifera-que-para-a-educacao/
https://observador.pt/2019/07/12/maior-parte-dos-infantarios-de-ipss-inspecionadas-esta-ilegal/
https://rr.sapo.pt/noticia/157681/magistrados-do-ministerio-publico-vao-poder-ganhar-mais-do-que-o-primeiro-ministro
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/voaram-30-mil-milhoes-para-offshores-em-apenas-tres-anos-466917
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1286891/adesao-a-greve-dos-tecnicos-de-diagnostico-ronda-os-85
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1286882/euribor-sobem-a-3-meses-e-caem-para-novos-minimos-de-sempre-a-12-meses
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/mestres-da-soflusa-mantem-greve-apos-reuniao-com-administracao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/coincidencia-entre-impulso-dos-privados-e-restricoes-no-sns-deve-ser-analisada-diz-ex-ministra
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/google-admite-que-grava-conversas-dos-utilizadores-11104900.html
https://www.publico.pt/2019/07/11/mundo/noticia/eua-querem-deter-deportar-milhares-familias-documentos-proximos-dias-1879589
https://www.publico.pt/2019/07/11/economia/noticia/imposto-tecnologicas-cria-nova-frente-guerra-comercial-1879593
https://expresso.pt/internacional/2019-07-12-Crise-no-Golfo.-Pentagono-anuncia-discussao-de-escoltas-militares-a-navegacao-comercial
https://expresso.pt/internacional/2019-07-11-Republica-Centro-Africana.-Confrontos-prolongam-se-no-bairro-muculmano-PK5-em-Bangui-desde-quarta-feira
https://expresso.pt/internacional/2019-07-11-Republica-Centro-Africana.-Confrontos-prolongam-se-no-bairro-muculmano-PK5-em-Bangui-desde-quarta-feira


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Trump. Entradas de cowboy, saídas de sendeiro (Expresso) 

- França e Reino Unido aceitam mandar mais tropas para a Síria (Abril) 

- França aprova taxa polémica de 3% para tecnológicas norte-americanas. Macron entra na ‘guerra 

comercial’ (Jornal Económico) 

- Espanha tem a primeira mulher general das Forças Armadas (Notícias ao Minuto) 

- Consumo de petróleo ultrapassará os 100 milhões de barris por dia em 2020 (Notícias ao Minuto) 

- Putin e Zelensky discutem conflito na Ucrânia por telefone (Notícias ao Minuto) 

- Explosão de mina terrestre fere dez membros de missão da ONU no Mali (Sapo24) 

- Governo de união nacional líbio pede explicações à França por mísseis encontrados (Sapo24) 

- Quatro mortos e 26 feridos em confrontos no bairro muçulmano PK5 em Bangui (Sapo24) 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-07-06 - AOFA presente na cerimónia do 30º aniversário da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS)  

A cerimónia decorreu em Lisboa, na Casa do Alentejo, tendo a AOFA sido representada pelo 

Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota e pelo Secretário-Geral, 

Capitão-Tenente Diocleciano Batista (Ver Mais) 

- 2019-07-04 - Inauguração da Exposição de Miniaturas Militares na Sede Nacional da AOFA  

A partir de agora a AOFA é detentora, a título definitivo e por doação devidamente registada, de 

uma extraordinária coleção de miniaturas militares (Navios, Carros de Combate e Aeronaves) que 

poderá (e, atrevemo-nos a dizer que deverá) ser devidamente apreciada na nossa Sede, na 

Trafaria (Ver Mais) 

- 2019-07-03 - AOFA presente na homenagem ao Coronel Marques Júnior  

A convite do Presidente da Camara Municipal de Lisboa a AOFA esteve presente na cerimónia de 

homenagem (incluindo o descerrar da lápide da Alameda Coronel Marques Júnior), sendo 

representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota. (Ver 

Mais) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

https://expresso.pt/internacional/2019-07-12-Trump.-Entradas-de-cowboy-saidas-de-sendeiro
https://www.abrilabril.pt/internacional/franca-e-reino-unido-aceitam-mandar-mais-tropas-para-siria
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/franca-aprova-taxa-polemica-de-3-para-as-tecnologicas-norte-americanas-macron-entra-na-guerra-comercial-466745
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/franca-aprova-taxa-polemica-de-3-para-as-tecnologicas-norte-americanas-macron-entra-na-guerra-comercial-466745
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1286428/espanha-tem-a-primeira-mulher-general-das-forcas-armadas
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1286542/consumo-de-petroleo-ultrapassara-os-100-milhoes-de-barris-por-dia-em-2020
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1286577/putin-e-zelensky-discutem-conflito-na-ucrania-por-telefone
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/explosao-de-mina-terrestre-fere-dez-membros-de-missao-da-onu-no-mali
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/governo-de-uniao-nacional-libio-pede-explicacoes-a-franca-por-misseis-encontrados
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/quatro-mortos-e-26-feridos-em-confrontos-no_5d27ab3fadb0667d28937564
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-do-30o-aniversario-da-associacao-nacional-de-sargentos-ans/
http://aofa.pt/inauguracao-da-exposicao-de-miniaturas-militares-na-sede-nacional-da-aofa/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-homenagem-ao-coronel-marques-junior/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-homenagem-ao-coronel-marques-junior/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
- 2019-07-01 - AOFA presente nas comemorações do 67º Aniversário da Força Aérea  

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

presente nas cerimónias do 67º Aniversário, tendo sido representada pelo Presidente do Conselho 

Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota. (Ver Mais) 

- 2019-06-18 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola do Serviço de Saúde Militar  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota, reuniu com os Oficiais da Escola do Serviço de Saúde Militar (ESSM) (Ver Mais) 

- 2019-06-15 - AOFA realizou Workshop de Alimentação Saudável – Alimentação Alcalina: A 

importância do PH na Saúde  

O Workshop decorreu na Sede da AOFA e foram atingidos os objetivos preconizados. À Drª Helga 

Ramos (Farmacêutica e Naturopata) a AOFA endereça os maiores agradecimentos pela realização 

deste importante evento. (Ver Mais) 

- 2019-06-13 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola de Sargentos do Exército 

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota 

e do Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos, reuniu, 

nas Caldas da Rainha, com os Oficiais da Escola de Sargentos do Exército (ESE). (Ver Mais) 

- 2019-06-12 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Infantaria nº 15  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota 

e do Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos, reuniu, 

em Tomar, com os Oficiais do Regimento de Infantaria nº15 (RI15) (Ver Mais) 

2019–06–10 -  AOFA presente nas Comemorações Oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das 

Comunidades Portuguesas  

A convite de Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças 

Armadas, a AOFA esteve presente através do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-06-10 - AOFA presente no Encontro Nacional de Combatentes, junto ao Monumento aos 

Nossos Mortos, perto da Torre de Belém  

O 10 DE JUNHO NÃO É ONDE O HOMEM QUISER! É aqui! (Ver Mais) 

- 2019-06-06 - AOFA presente no lançamento do livro “Pensar a Defesa Nacional, Pensar as 

Forças Armadas”  

Representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Augusto Proença 

da Costa Mota, a AOFA este presente no lançamento do livro “Pensar a Defesa Nacional, Pensar 

as Forças Armadas”, da autoria do General Pinto Ramalho. O autor e a obra foram apresentados 

http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-67o-aniversario-da-forca-aerea/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-escola-do-servico-de-saude-militar/
http://aofa.pt/aofa-realizou-workshop-de-alimentacao-saudavel-alimentacao-alcalina-a-importancia-do-ph-na-saude/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-escola-de-sargentos-do-exercito/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-regimento-de-infantaria-no-15/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-oficiais-do-dia-de-portugal-de-camoes-e-das-comunidades-portuguesas/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-encontro-nacional-de-combatentes-junto-ao-monumento-aos-nossos-mortos-perto-da-torre-de-belem/


 

 

 

 

 
pelo Dr. Jaime Gama e pelo General Martins Barrento, tendo o evento decorrido nas Caves 

Manuelinas do Museu Militar (Ver Mais) 

- 2019-06-05 - AOFA presente no Colóquio “Portugal e a NATO – 70º Aniversário da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte”  

A convite da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da NATO, a AOFA, 

representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Augusto Proença 

da Costa Mota, esteve presente no Colóquio “Portugal e a NATO – 70º Aniversário da Organização 

do Tratado do Atlântico Norte” (Ver Mais) 

- 2019-06-03 - AOFA solicita às Chefias Militares informação sobre os efeitos práticos do 

descongelamento de progressões no regime remuneratório  

Publicado que foi o Decreto-Lei 65/2019, que descongelou – de uma forma por nós considerada 

inaceitável – as progressões no regime remuneratório, a AOFA entendeu solicitar às Chefias 

Militares informação sobre as consequências práticas daquela publicação (Ver Mais) 

- 2019-06-01 - AOFA presente no 87º Aniversário da Associação dos Pupilos do Exército 

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

Proença da Costa Mota, na cerimónia comemorativa do 87º Aniversário da Associação dos Pupilos 

do Exército, que ocorreu na sede desta prestigiada organização (Ver Mais) 

- 2019-06-01 - AOFA presente na Sessão Solene comemorativa do 119º Aniversário da 

Sociedade Recreativa Musical Trafariense 

A Sociedade Musical Recreativa Trafariense comemorou o 119º Aniversário no passado dia 8 de 

Maio, entendendo promover uma Sessão Solene alusiva à efeméride. Esteve presente em 

representação da AOFA o Coronel Luís Paula Campos, Vogal do Conselho Nacional (Ver Mais) 

 

 

 

 

- AOFA – Saúde Militar – Documento de Suporte da AOFA na Audiência com o MDN  

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

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

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Atualizado a 31 de Dezembro de 2017  

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

- AOFA (RC/RV) - “Diagnóstico, Preocupações e Soluções dos Militares em Regime de Contrato” 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

http://aofa.pt/aofa-presente-no-lancamento-do-livro-pensar-a-defesa-nacional-pensar-as-forcas-armadas/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-coloquio-portugal-e-a-nato-70o-aniversario-da-organizacao-do-tratado-do-atlantico-norte/
http://aofa.pt/aofa-solicita-as-chefias-militares-informacao-sobre-os-efeitos-praticos-do-descongelamento-de-progressoes-no-regime-remuneratorio/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-87o-aniversario-da-associacao-dos-pupilos-do-exercito/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-sessao-solene-comemorativa-do-119o-aniversario-da-sociedade-recreativa-musical-trafariense/
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
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- 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 

- 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 

- Associação dos Pupilos do Exército  

- Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar  

- Associação de Comandos  

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

5.1. Páginas Oficiais 

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/
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/
https://www.ape.pt/
https://www.aaacm.pt/
http://associacaocomandos.pt/


 

 

 

 

 
- Associação de Fuzileiros  

- Associação de Operações Especiais - Facebook  

- Associação Portuguesa de Paraquedistas  

- Tropas Paraquedistas Portuguesas  

- União Portuguesa de Paraquedistas  

- Boinas Verdes e Paraquedistas  

- 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.associacaofuzileiros.pt/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Ranger-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Opera%C3%A7%C3%B5es-Especiais-142031869187491/
http://apparas.pt/
http://www.paraquedistas.com.pt/
https://www.uniao-portuguesa-paraquedistas.com/
https://boinas-verdes-e-para-quedistas.webnode.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

