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1 Grandes Destaques 

 

26º Aniversário da AOFA 

Vídeo – Coronel João Marquito dá as Boas-Vindas a todos os Convidados 

Vídeo – Alocução do Presidente da Assembleia-Geral, CMG António Almeida de Moura 

Vídeo – Alocução do Presidente do Conselho Nacional, TCOR António Costa Mota 

Vídeo – Coronel João Marquito faz a apresentação do Grupo Dixieland 

Vídeo – 1ª Parte do Concerto da Banda da Armada (Grupo Dixieland) 

Vídeo – 2ª Parte do Concerto da Banda da Armada (Grupo Dixieland) 

Vídeo – Tema Final do Concerto da Banda da Armada (Grupo Dixieland) 

Vídeo – Homenagem ao Tenente-Coronel Júlio Piçarra Chaves 

Texto na Íntegra – Alocução do Presidente da AG, CMG António Almeida de Moura 

Texto na Íntegra – Alocução do Presidente do CN, TCOR António Costa Mota 

Fotografias da Cerimónia do 26º Aniversário da AOFA 

AOFA EM MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc51H4xAijM&index=1&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ
https://www.youtube.com/watch?v=hsL5apt8VGQ&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ&t=284s&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=S6Ot_9l72zs&index=4&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ZMXsOWa5ju0&index=5&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ
https://www.youtube.com/watch?v=1E2RqQ9Jw84&index=7&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sn1f-KU22kA&index=8&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ti7w2HTIN1s&index=9&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=ModxW0KaZlA&index=4&list=PLlJ5fC8oWkHmz3Aaj8NX0You5x372CmJZ
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_26_Anos_Discurso_Presidente_AG.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_26_Anos_Discurso_Presidente_CN.pdf
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/photos/ms.c.eJxNVsexJUEIy2gLb~;JPbKvFg~;lXhsZIAkaogy24NLUy45~_Mof0ZonsNJWTkmmewTkqhrDVwPQPTeXC~_J2Y2BqfJopvF47kkU2zaFEba1PVoIiPT5J8hw59B~_p6Y4InLepDiiW9h6fqydNoaEoVJfYaGh~;2euParNHuzuGi~;LOx~_aadS30ql88UwpZ~_BlZ6HxGYps2dwpwVIFRC2nSHGwGtw0JC6mHa~;5pximyuZ5uhApkcDJ~;fWQYghdTEcqOdHA8frNo~;KIjTnvc05yXsi4lcYD~;sXo2qI2ida~;AxRi4exvRjK62HDviz7runwOCq5gJgwXR0I6rEQdqI5u25Fn06tZA06zNEy50mog~_Sro0H2NucWgSztlwXt57HfBAWxL~_oyGrPTWAEP58XDWsEcy2qMpUcfXxadLHalQ~;ypK4fkGUJbKsueYLiKD7FEUMpjH4j1IuYyaXnTumCQ2fITPyaKSJbsxJPkY79slkGecMfjAKqnbS3f0l0IzbnczGFM~;RvT1qHSj7kwKKg3Swk8PE7a3SA7ttJ2Ash8aZ2muYuR49GHGNWMxy6UbsaIJR3IAKgOIG6g~;qe5hPizluyiwIY50UkBjyvMsntG7DBFL67Xy9uCz0OWSuOYAdq0xD77dPEwG8Q4D1MMssWpsCH~_1Ku0MYSlO4RcMjN3mPII144oB~;v8aSxm0~_kKlz3G8G2pnC21KgxMdibfIBNmv~_Tar54Bur1u2MlhcYYnKeq6eQkdwSxRKVhssdvS3R8NWXbnZAqjKyzNJ8u3P8AcxQlGptu8tG0zLxeDEjFqAcrGUpITbs5kq35nLees2RmwlOKWUtHE2PEICrQfe1~_8eGLcva1CDCffJwOhLoRB9NinlMW0GojZQViKXXib3xuiSzvRJX4V0vdXwQv6sG8HdQiy3MppHM8H9T1536nyewJ9~;LmmCSXLbu0gIKa9iAU5~;gyIrrloALQbJgjHIvWORcScgh0Pb0w23cb1kulFbwhtzprcSRLw4nrt4z~_Iev~_DvEeneTqtRlCO61YGjzue7TWIXVA1ANTX~;uj0ToF391D5MYcYVScYFTzZDeNtUCELrwePHPjkkFPpKbkw2ek72d41qN~_PwPtzejFOhV2E5vjaxzWluuU4vVJ5Xh0QruYJRmQAkvOI8bij5VjSeqOuib1O14uBF1b6tiUg7IPQobGs~_zPwlDEsYm49~_2MLi0lL34Zp7DHWe~_LQGH~_~;tACZmeM~;fpVS8g~-~-.bps.a.2096145967072131/2096146183738776/?type=3&theater


 

 

 

 

 

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 

 

Não passa de hoje! Vou ser Sóci@ da AOFA! 

Um simples Click e….. já está! 

 
E assim passo a integrar a Associação de Oficiais das Forças Armadas no 

Ativo, Reserva e Reforma. Passo a ajudar a AOFA a ajudar-nos a todos. 

Passo a usufruir de Apoio Judicial. Passo a usufruir (eu e a minha 

família) da Rede Nacional de Protocolos…. 

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


 

 

 

 

 

A nova página oficial da AOFA todos os dias tem 

novidades! Mantenha-se atento e saiba tudo aqui! 

 

 

Mais uma Petição em relação à qual se solicita a 

melhor atenção e apoio (assinatura) de todos 

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

 

 

http://aofa.pt/
http://aofa.pt/
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI
http://www.aofa.pt
http://peticaopublica.com/?pi=PT90973&fbclid=IwAR3bcbqwjbtCpcn0hydIO1HOWweGBp2DbxBKKkzzLBDTQUsygJMWe-PClSI


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
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- NRP Almirante Gago Coutinho realiza manutenção da boia multiparamétrica de Leixões (Marinha) 

- Ministro da Defesa Nacional preside à abertura do ano letivo da Escola Naval (Marinha) 

- Militares do Exército partiram em missão para o Iraque (Exército)  

- Exército assessorou o 1º Curso Militar de Língua Portuguesa em Timor-Leste (Exército) 

- General CEMFA visita militares na Croácia ao serviço da EMSA (Força Aérea) 

- Portugal solidário na República Centro-Africana (EMGFA) 

 

 

 

- Duas horas e seis minutos de emergência nos céus de Portugal (Diário de Notícias) 

- Avião que aterrou de emergência terá tido problemas nos eixos de controlo (Diário de Notícias) 

- Força Aérea divulga imagens da aterragem de emergência em Beja (Diário de Notícias) 

- F-16 foram "fundamentais" para aterragem de emergência de avião em Beja (Diário de Notícias) 

- Qual o papel dos caças F16 da Força Aérea no caso do avião que declarou emergência (2ª ocorrência em 

menos de 24 horas) (SIC Notícias) 

- F-16 escoltaram até Faro avião em emergência com 149 pessoas a bordo (Jornal de Notícias) 

- F16 da Força Aérea ajudam segundo avião em emergência em menos de 24 horas (Público) 

- Força Aérea volta a ter de intervir em aterragem de emergência de voo comercial (Expresso) 

   

 

 

 

- Busca e Salvamento - Esquadra 552  

- The Portuguese Air Force Band - live in Beja Portugal   

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

- Busca e Salvamento - Esquadra 502  

- 25º Aniversário da esquadrilha de Helicópteros da Marinha  

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/NRP-Almirante-Gago-Coutinho-realiza-manutencao-da-boia-multiparametrica-de-Leixoes.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Ministro-da-Defesa-Nacional-preside-a-abertura-do-ano-letivo-da-Escola-Naval.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/733
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/734
https://www.emfa.pt/noticia-2420-general-cemfa-visita-militares-na-croacia-ao-servico-da-emsa
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1291
https://www.dn.pt/pais/interior/duas-horas-e-seis-minutos-de-emergencia-nos-ceus-de-portugal-10164382.html
https://www.dn.pt/pais/interior/problemas-nos-eixos-de-controlo-estarao-na-origem-da-emergencia-do-aviao---air-astana-10166378.html
https://www.dn.pt/pais/interior/forca-aerea-divulga-imagens-da-aterragem-de-emergencia-em-beja-10166820.html
https://www.dn.pt/pais/interior/f-16-foram-fundamentais-para-aterragem-de-emergencia-de-aviao-em-beja----forca-aerea-10165389.html
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-11-11-Qual-o-papel-dos-cacas-F16-da-Forca-Aerea-no-caso-do-aviao-que-declarou-emergencia?fbclid=IwAR3DRQNwsR18-w9I6zemuRbRG9xzA2GvfGQHgmP2Uw9Begv4iwsNSJWL1dI
https://sicnoticias.sapo.pt/pais/2018-11-11-Qual-o-papel-dos-cacas-F16-da-Forca-Aerea-no-caso-do-aviao-que-declarou-emergencia?fbclid=IwAR3DRQNwsR18-w9I6zemuRbRG9xzA2GvfGQHgmP2Uw9Begv4iwsNSJWL1dI
https://www.jn.pt/nacional/interior/f-16-escoltaram-ate-faro-aviao-em-emergencia-com-149-pessoas-a-bordo-10167249.html
https://www.publico.pt/2018/11/12/sociedade/noticia/f16-forca-aerea-ajuda-segundo-aviao-emergencia-menos-24-horas-1850759
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-11-12-Forca-Aerea-volta-a-ter-de-intervir-em-aterragem-de-emergencia-de-voo-comercial#gs.MMhdqAQ
https://www.youtube.com/watch?v=t8Xjj6wz87M&fbclid=IwAR14nNqWXlHsebilOqmkbC1QYDX1NVuwwt_1BLVXg-o0YL3y1mK0h3eDQQY
https://www.youtube.com/watch?v=i1zaWGOrxKQ&fbclid=IwAR28hDHByY-YZ142nuMZhSyKTUEmGzELWczH_iTEv_oD2nfEFZtaO9iBpsM
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/general-da-onu-elogia-capacetes-azuis-portugueses_v1105958
https://www.youtube.com/watch?v=mytzpYggw8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-aBKNdxmw


 

 

 

 

 
- Mais uma semana de treino intensivo na Brigada Mecanizada 

- ASAREX18 - Ponta Delgada e Terceira - 17-21SET2018  

- Fuzileiros em ação na fronteira russa 

- Curso de Comandos - Metamorfose  

- Comandos (127 curso) – A Viagem mais longa – Reportagem SIC  

- Força Aérea – Base Aberta nº 1 esteve aberta à população  

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

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

- História dos carros de combate no exército português  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

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

 

 

 
 

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

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

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

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

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

Estados Africanos Lusófonos”  

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

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

- Tenente-General Formeiro Monteiro – “As demissões irão continuar….”  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (IV)”  

- Almirante Melo Gomes – “Tancos: as três (i)responsabilidades”  

- Major-General Carlos Branco – “Narrativas maniqueístas”  

- Coronel Carlos Matos Gomes - "As armas de Tancos e as ameaças ao Estado Democrático" 

- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Um Grito de Profunda Revolta, mas de Mobilização, Confiança e 

Esperança!” 

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (III)” 

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos foi uma encenação”  

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.facebook.com/BrigadaMecanizada/videos/238500583497030/UzpfSTIxNTQwNjk5NTE0NjA0NzoyMDM3NDc3MDk5NjA1Njg1/
https://www.youtube.com/watch?v=UB02V56oK88
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/fuzileiros-em-acao-na-fronteira-russa?v=cb
https://www.youtube.com/watch?v=mKBgXL8owMk&feature=youtu.be
https://sicnoticias.sapo.pt/programas/reportagemsic/2018-09-06-Comandos-127---2.-parte-1
https://www.youtube.com/watch?v=EwUZ2JWGtsM
https://www.youtube.com/watch?v=ynwEgfKvHKg
https://www.rtp.pt/play/p4231/e356368/linha-da-frente
https://www.youtube.com/watch?v=imNUgCn8pYI
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM
https://www.youtube.com/watch?v=k6EVnmD7ej8
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/100-anos-da-batalha-de-la-lys-400-soldados-portugueses-morreram_v1068708
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-centenario-do-armisticio-e-as-licoes-nao-aprendidas-375696?fbclid=IwAR0Qh6Zyr2Xd_qrl4pLBHd72qbYZGXAwoKhO58P7ThRrBiseIrmfwKiu1ts#.W-YKbskvV-B.facebook
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Vasco_Lourenco_A_saga_do_assalto_a_Tancos_continua.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/MGEN_Pezarat_Correia_Servico_Militar_Esqueletos_no_Armario.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_Os_Construtores_do_Imperio.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_FAS_Portuguesas_PALOP.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_FAS_Portuguesas_PALOP.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/tancos-ponta-manipulada-do-que-se-ve-travestida-de-informacao?fbclid=IwAR1qntpDG4bwSBk7EEwPlGMSXDRrG1bxyOskWMWOLLZxTkGeupQa8GIPte8
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/tancos-e-a-parte-imersa-de-um-icebergue-368080?fbclid=IwAR3rqIdgvJ3AZsOoYUGlAQsUEXtZK2A6soflxuqadU3f84zFqF1vC9YoS6Y
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Formeiro_Monteiro_As_demissoes_irao_continuar.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-iv
https://www.publico.pt/2018/10/12/politica/opiniao/tancos-as-tres-iresponsabilidades-1847281
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/narrativas-maniqueistas-362039
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Matos_Gomes_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-iii
https://www.publico.pt/2018/09/25/politica/noticia/vasco-lourenco-tancos-foi-uma-encenacao-1845181


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- Coronel Luís Alves Fraga - "Uma história de coisas militares"  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (II)”  

- 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”  

 

 

 

 

 

 

- Oliveira Costa condenado a 12 anos de prisão, Arlindo de Carvalho a seis (Diário de Notícias) 

- Bloco. Está lançado o ano eleitoral… e a luta com o PS (Diário de Notícias) 

- Leis para as 'fake news'? Parlamento prepara caminho (Diário de Notícias) 

- Rui Rio chumba seis medidas do Orçamento. Taxa de proteção civil é a primeira (Diário de Notícias) 

- PSD junta-se à esquerda para chumbar decreto do tempo de serviço dos professores (Público) 

- Gestor que privatizou a CP Carga foi para a empresa que a comprou (Público) 

- Alerta. GNR diz que todos os cidadãos devem estar atentos às burlas na leitura dos contadores...(Ionline) 

- Grande mobilização para manifestação contra a precariedade e baixos salários (Abril) 

- Plano dos CTT irrita PCP e BE (TSF) 

  

 

 

- Bolsonaro já irritou meio mundo e ainda nem tomou posse (Diário de Notícias) 

- Ministros europeus querem apressar os planos de contingência para o "Brexit" sem acordo (Público) 

- Macron esclarece que exército europeu não é contra Trump (Expresso) 

- Exército sírio liberta civis sequestrados pelo Daesh em Sweida (Abril) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://luisalvesdefraga.blogs.sapo.pt/uma-historia-de-coisas-militares-153713
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-ii
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
https://www.dn.pt/pais/interior/oliveira-e-costa-condenado-a-12-anos-de-prisao-arlindo-de-carvalho-a-seis-10166710.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-nov-2018/interior/bloco-esta-lancado-o-ano-eleitoral-e-a-luta-com-o-ps-10164646.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/09-nov-2018/interior/leis-para-as-fake-news-parlamento-prepara-caminho--10151230.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/rui-rio-chumba-seis-medidas-do-orcamento-taxa-de-protecao-civil-e-a-primeira-10163759.html
https://www.publico.pt/2018/11/12/sociedade/noticia/professores-1850539
https://www.publico.pt/2018/11/11/economia/noticia/gestor-privatizou-cp-carga-empresa-comprou-1850615
https://ionline.sapo.pt/artigo/633786/alerta-gnr-diz-que-todos-os-cidadaos-devem-estar-atentos-as-burlas-na-leitura-dos-contadores-?seccao=Portugal_i
https://www.abrilabril.pt/trabalho/grande-mobilizacao-para-manifestacao-contra-precariedade-e-baixos-salarios
https://www.tsf.pt/economia/interior/plano-dos-ctt-irrita-pcp-e-be-10167261.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/11-nov-2018/interior/bolsonaro-ja-irritou-meio-mundo-e-ainda-nem-tomou-posse-10148581.html
https://www.publico.pt/2018/11/12/mundo/noticia/ministros-europeus-querem-apressar-planos-contingencia-brexit-1850755
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-11-10-Macron-esclarece-que-exercito-europeu-nao-e-contra-Trump#gs.KdUY528
https://www.abrilabril.pt/internacional/exercito-sirio-liberta-civis-sequestrados-pelo-daesh-em-sweida


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Ver Mais) 

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

Imprensa (Novo) 

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

nossa Sede, na Trafaria (Ver Mais) 

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

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

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

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

Mais) 

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

legal  

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

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

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

(Ver Mais) 

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

da República  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/a-aofa-em-visita-oficial-ao-regimento-de-apoio-militar-de-emergencia-rame/
http://aofa.pt/aofa-nas-comemoracoes-dos-100-anos-do-fim-da-i-grande-guerra/
http://aofa.pt/aofa-promove-2o-encontro-nacional-com-jornalistas-das-radios-televisoes-e-imprensa/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-dia-do-exercito/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-dia-do-exercito/
http://aofa.pt/uso-e-porte-de-arma-pelos-militares-aofa-requer-alteracoes-ao-enquadramento-legal/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preocupações da Associação (Ver Mais) 

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

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

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

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

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

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

este tomou posse (Ver Mais) 

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

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

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

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

Nacional, a Major Margarida Santos (Ver Mais) 

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

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

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

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

em Azóia – Leiria  

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

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

 

http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-chefe-da-casa-militar-de-sua-excelencia-o-presidente-da-republica/
http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-presidente-da-assembleia-da-republica-para-a-entrega-da-peticao-sobre-o-respeito-pelos-direitos-dos-ex-militares/
http://aofa.pt/aofa-solicita-uma-audiencia-ao-ceme-2/
http://aofa.pt/aofa-faz-balanco-da-acao-do-anterior-mdn/
http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-novo-ministro-da-defesa-nacional/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-118o-presidium-meeting-da-euromil/
http://aofa.pt/cds-pp-recebe-a-aofa-em-audiencia/
http://aofa.pt/aofa-no-37o-almoco-e-convivio-nacional-dos-antigos-combatentes-da-guine-em-azoia-leiria/


 

 

 

 

 

  

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

- Ofício ao CEME – “Solicitação de Audiência” 

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

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

- Comunicado Conjunto das APM – “As APM e o “casamento ruinoso” da ASC com a ADM no IASFA”  

- Comunicado – “IASFA! Mais uma quota para os Militares pagarem???”  

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

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

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

Progressões Remuneratórias”  

- Documento entregue na Presidência da República pelas Associações Militares e pelas Forças e Serviços de 

Segurança (GNR e PSP)  

- Comunicado do Presidente da Assembleia Geral da AOFA, por motivo do acto eleitoral de 03 de Março de 

2018 

- Ofício para as Chefias Militares – “AOFA dá conta das preocupações sobre o RAMMFA aos Chefes Militares” 

- Oficio para a Presidência da República – “Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças 

Armadas (RAMMFA)” 

- Ofício para o MDN – “Tempo de Serviço nas Carreiras, Cargos ou Categorias integradas em Corpos 

Especiais” 

 - Comunicado Conjunto (AOFA/ANS/AP) – “O descongelamento dos escalões para os Militares” 

- Comunicado da AOFA – Acerca da Proposta de Orçamento para 2018 e das expectativas de reposição da 

justiça em matéria de “Valorizações Remuneratórias”             

 

 

 

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

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

- AOFA (Efectivos nas Forças Armadas) – Actualizado a 31 de Dezembro de 2017  

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

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

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/10/Solicitacao-de-Audiencia-ao-Chefe-Casa-Militar-PR-26OUT2018-1.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/10/Solicitacao-de-Audiencia-ao-CEME-22OUT2018-1.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_Que_Heranca_deixou_o%20MDN.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAP_Reuniao_CC_IASFA_24SET2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Mais_uma_quota_para_os_Militares_pagarem.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Familiares_dos_DFA_e_a_ADM_5JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_HFAR_Que_Capacidade_Sobrante_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/180327_APMFSS_Documento%20entregue%20ao%20Presidente%20da%20Republica_assinado.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/180327_APMFSS_Documento%20entregue%20ao%20Presidente%20da%20Republica_assinado.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_do_Presidente_AG_AOFA_Eleicoes_20180303.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_do_Presidente_AG_AOFA_Eleicoes_20180303.pdf
http://www.aofa.pt/documentos/carreiras/43_0019.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_PR_RAMMFA_22DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_PR_RAMMFA_22DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_negociacao_tempo_carreiras_07DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_negociacao_tempo_carreiras_07DEZ2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_1120_ComunicadoConjuntoAPMs_Descongelamento_Carreiras.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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 

- EUROMIL 

4.4. 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/
http://euromil.org/


 

 

 

 

 
- 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://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

