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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 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Muito em breve daremos a conhecer toda a calendarização de Ações de Formação e 

Workshops! As Inscrições para as Atividades estão desde já e permanentemente abertas!   



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

  

         

 

 

 

- Exército Português apoia o desporto (Exército) 

- Militares Portugueses galardoados no Mali (Exército) 

- Regimento de Infantaria n.º 10 condecorado pelo Município de Aveiro (Exército) 

- Militares da Força Aérea realizam simulacro na Lituânia (Força Aérea) 

 

 

 

- Força Aérea alerta para atrasos na saída da base do Montijo (Diário de Notícias) 

- Fuzileiros partiram para a Lituânia ao som da Banda da Armada (Diário de Notícias) 

- 800 militares acusados de burla para ter óculos de sol de marca (Diário de Notícias) 

- Estado-Maior General das Forças Armadas passa a aceitar estágios de alunos do ensino superior 

(Expresso) 

- Força Aérea preocupada com atrasos na saída da base do Montijo (Expresso) 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/516
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/518
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/519
http://www.emfa.pt/www/noticia-1730-militares-da-forca-aerea-realizam-simulacro-na-lituania
https://www.dn.pt/portugal/interior/forca-aerea-alerta-para-atrasos-na-saida-da-base-do-montijo-9340783.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/fuzileiros-partiram-para-a-lituania-ao-som-da-banda-da-armada-9341901.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/800-militares-burlam-para-ter-oculos-de-sol-de-marca-9341794.html
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-05-15-Estado-Maior-General-das-Forcas-Armadas-passa-a-aceitar-estagios-de-alunos-do-ensino-superior
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2018-05-15-Forca-Aerea-preocupada-com-atrasos-na-saida-da-base-do-Montijo


 

 

 

 

 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

 

 

 

- 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" 

- 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  

 

 

 

- Major-General Carlos Branco - Porquê uma Estratégia de Segurança Nacional?  

- Tenente-Coronel António Costa Mota (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de Moura (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Tenente-General Formeiro Monteiro (Tomada de Posse – 5 de Maio de 2018) 

- Coronel José Santos Coelho – Vídeo do discurso proferido no dia 25 de Abril 

- Coronel Farmacêutico José Damas Móra - "Uma Armadilha chamada HFAR" - Um relato na primeira 

pessoa  

- General Conceição e Silva – Sobre Armas, Militares na Reforma e Incentivos à AOFA  

- Major-General Jorge Aires - Recrutamento militar: dificuldades e desafios 

- General Pinto Ramalho in Editorial da Revista Militar nº 1, de Janeiro de 2018 

- Coronel José Gonçalves Novo - "Uma caçada em tempo de guerra" 

- Tenente-General Formeiro Monteiro - "O Serviço Militar em Portugal - O Debate Necessário" 

 

 

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
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://expresso.sapo.pt/opiniao/2018-05-11-Porque-uma-Estrategia-de-Seguranca-Nacional-#gs.S9TnBhM
https://www.youtube.com/watch?v=3vUfcp_tb1w
https://www.youtube.com/watch?v=0jRjsCoRCz0
https://www.youtube.com/watch?v=FOkshNTlFq4
https://www.youtube.com/watch?v=9fbYWXTAaFA
http://www.aofa.pt/rimp/20180406_Cor_Damas_Mora_HFAR_uma_armadilha.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/20180406_Cor_Damas_Mora_HFAR_uma_armadilha.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Gen_Conceicao_e_Silva_Armas_Reformados_Militares.pdf
https://www.abrilabril.pt/recrutamento-militar-dificuldades-e-desafios
http://www.aofa.pt/artigos/General_Pinto_Ramalho_Rev_Mil_Janeiro_2018.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Coronel_Novo_Uma_cacada_em_tempo_de_guerra.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/O_Servico_Militar_o_debate_necessario.pdf


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.2. Pelo Mundo 

3.1. Em Portugal 

 

 

 

  

 

 

 

- Economia abranda para 2,1% no primeiro trimestre com menos exportações (Diário de Notícias) 

- Portugal é dos países da UE onde jovens vivem até mais tarde com os pais (Diário de Notícias) 

- Governo anuncia o aluguer de 50 meios aéreos para o combate a incêndios (Diário de Notícias) 

- Governo português alarmado com violência em Gaza (Diário de Notícias) 

- Italianos obrigam Governo a arranjar solução para hélis (Jornal de Notícias) 

- GIPS só vão para o terreno quando o equipamento chegar... mas a data é uma incógnita (Público) 

- Economia cresceu 2,3% no primeiro semestre de 2018 (Ionline) 

- SNS. Vítimas de incêndios podem pedir isenções a partir de hoje (Ionline) 

- Governo reforça cativações com decreto-lei (Ionline) 

- Manifestação. Imigrantes reúnem-se com PS, BE e PCP para alterar a lei (Ionline) 

- Confirmado corte de 1.100 vagas no ensino superior em Lisboa e Porto (Observador) 

- O Polvo – algumas considerações sobre casos de corrupção em Portugal (Abril) 

- Começa o nível de reforço II de incêndios. GIPS prestes a acabar formação (Rádio Renascença) 

- "Normalidade". Assim correm as relações entre Portugal e Angola, diz ministro (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

- ONU: "Parece que qualquer um pode ser morto: crianças, mulheres, repórteres" (Diário de Notícias) 

- Embaixada dos EUA em Jerusalém traz alegria e desespero (Diário de Notícias) 

- EUA bloqueiam investigação às mortes em Gaza (Público) 

- EUA mudam embaixada para Jerusalém e Israel massacra manifestantes em Gaza (Abril) 

- Economia verde pode gerar 24 milhões de empregos até 2030 (Rádio Renascença) 

 

 

 

https://www.dn.pt/dinheiro/interior/ine-economia-abranda-para-21-no-primeiro-trimestre-com-menos-exportacoes-9341796.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/portugal-e-dos-paises-da-ue-onde-jovens-vivem-ate-mais-tarde-com-os-pais---eurostat-9341786.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/incendios-treze-dos-32-meios-aereos-previstos-para-a-atual-fase-disponiveis-desde-hoje-9341839.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/jerusalem-portugal-lamenta-vitimas-e-apela-a-contencao-das-partes-envolvidas-9340949.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/italianos-obrigam-governo-a-arranjar-solucao-para-helis-9341971.html
https://www.publico.pt/2018/05/15/politica/noticia/gips-so-vao-para-o-terreno-quando-o-equipamento-chegar-mas-a-data-e-uma-incognita-1830123
https://ionline.sapo.pt/artigo/612046/economia-cresceu-2-3-no-primeiro-semestre-de-2018?seccao=Dinheiro_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/612032/sns-vitimas-de-inc-ndios-podem-pedir-isencoes-a-partir-de-hoje?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/612085/governo-reforca-cativacoes-com-decreto-lei?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/612048/manifestacao-imigrantes-re-nem-se-com-ps-be-e-pcp-para-alterar-a-lei-?seccao=Portugal_i
https://observador.pt/2018/05/15/confirmado-corte-de-1-100-vagas-no-ensino-superior-em-lisboa-e-porto/
https://www.abrilabril.pt/nacional/o-polvo-algumas-consideracoes-sobre-casos-de-corrupcao-em-portugal
http://rr.sapo.pt/noticia/113251/comeca-o-nivel-de-reforco-ii-de-incendios-gips-prestes-a-acabar-formacao
http://rr.sapo.pt/noticia/113264/normalidade-assim-correm-as-relacoes-entre-portugal-e-angola-diz-ministro
https://www.dn.pt/mundo/interior/qualquer-manifestante-em-gaza-pode-ser-morto-seja-ou-nao-uma-ameaca---onu-9342217.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/embaixada-dos-eua-em-jerusalem-traz-alegria-e-desespero-9341160.html
https://www.publico.pt/2018/05/15/mundo/noticia/eua-bloqueiam-investigacao-as-mortes-em-gaza-1830093
https://www.abrilabril.pt/internacional/eua-mudam-embaixada-para-jerusalem-e-israel-massacra-manifestantes-em-gaza
http://rr.sapo.pt/noticia/113254/economia-verde-pode-gerar-24-milhoes-de-empregos-ate-2030


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018-05-05 - Tomada de Posse dos Membros dos Órgãos Sociais da AOFA, eleitos a 3 de 

Março  

A cerimónia decorreu nas instalações do Instituto Universitário Militar (IUM) e contou com a presença 

de cerca de 30 (trinta) Entidades Civis e Militares, nelas incluídas representantes dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS e PCP, do CEMGFA, CEMA, CEME e CEMFA, e ainda da Direção do IUM na 

pessoa do Vice-Almirante Edgar Bastos Ribeiro (Ver Mais) 

- 2018-04-30 - Hospital de Belém: revogado o despacho que o tinha entregue à Cruz 

Vermelha Portuguesa, devido a ação decisiva das Associações Profissionais de Militares  

Em 2015 o Hospital de Belém foi cedido à Cruz Vermelha Portuguesa. De imediato, as Associações 

Profissionais de Militares moveram uma ação visando pôr fim a essa cedência (Ver Mais) 

- 2018-04-26 - AOFA participa em reunião no MDN sobre o Regime de Contrato Especial  

Na sequência da nossa tomada de posição sobre os projetos de diplomas relativos ao Regime de 

Contrato Especial, fomos contactados pelo MDN a fim de participarmos numa reunião. A 

representação da AOFA esteve a cargo de: 

Marinha - CTEN TSN JUR Branco Baptista, Secretário-Geral da AOFA/QP, e STEN TSN RC João Santos 

Exército - ALF RC Luis Ferreira (Ver Mais) 

- 2018-04-24 - AOFA presente no lançamento do livro “Deficientes das Forças Armadas – a 

geração da rotura” 

Correspondendo ao amável convite que nos foi enviado, a AOFA, representada pelo Vogal do 

Conselho Nacional Tenente-Coronel Agostinho Janeiro, esteve presente na cerimónia de lançamento 

do livro “Deficientes das Forças Armadas – A geração da rotura”, que teve lugar nos Paços do 

Concelho da Câmara Municipal do Porto (Ver Mais) 

 

 

http://www.aofa.pt/
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=984
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=986
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=985
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=982


 

 

 

 

 
- 2018-04-21 - AOFA presente no 17th Presidium Meeting da EUROMIL  

Realizou-se nos dias 20 e 21 de abril de 2018 o 117th Presidium Meeting, em Bruxelas na Bélgica. A 

AOFA fez-se representar por 2 delegados, membros do Conselho Nacional, (Major Margarida Santos e 

Coronel Luís Paula Campos), num total de cerca de 50 das associações e sindicatos membros, 

permanentes e observadores, registados na EUROMIL (Ver Mais) 

- 2018-04-14 - AOFA esteve presente nas comemorações do Dia do Combatente  

Organizada pela Liga dos Combatentes teve lugar no mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, 

mais uma cerimónia comemorativa do Dia do Combatente, que contou a presença de Sua Exa. O 

Presidente da República. A AOFA foi representada pelo Tenente-Coronel Ley Garcia (Ver Mais) 

- 2018-04-11 - AOFA presente na cerimónia da tomada de posse dos Órgãos Sociais da 

Associação dos Profissionais da Guarda Nacional Republicana (APG/GNR) 

Decorreu nas magníficas instalações dos Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana, na Costa 

da Caparica, a tomada de posse dos Órgãos Sociais da APG/GNR para o triénio 2018/2021. A AOFA 

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

Mais) 

- 2018-04-10 - AOFA reune novamente com ex-Militares integrados nos diversos Órgãos da 

Administração Central e Local. Em causa a discriminação negativa a que estão a ser sujeitos 

Decorreu na Sede da AOFA uma nova reunião entre Dirigentes da Associação e ex-Militares, a grande 

maioria Oficiais e, dentro destes, diversos Associados da AOFA. Em causa a não consideração das 

avaliações que estes ex-Militares obtiveram enquanto ao Serviço das Forças Armadas para efeitos de 

reposicionamentos remuneratórios, agora que prestam serviço na Administração Pública (Central e 

Local) (Ver Mais) 

- 2018-04-06 - AOFA responde ao MDN sobre projetos de diplomas relativos ao Regime de 

Contrato Especial e ao que regulamenta os Incentivos 

Foram-nos enviados pelo MDN, para apreciação, dois projetos relativos aos militares em Regime de 

Contrato: o que alarga o âmbito do Regime de Contrato Especial e o que altera o regime de 

incentivos. Mais uma vez o MDN não cumpriu o estabelecido na Lei Orgânica nº 3/2001, não 

integrando a AOFA no Grupo de Trabalho que produziu os projetos de diplomas em apreço (Ver Mais)   

 

 

 

 

 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=983
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=979
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=980
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=980
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=978
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=977


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

 

 

- 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 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 

 

 

 

 

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/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/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


 

 

 

 

 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

- 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 

- Clube de Praças da Armada 

 

 

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/
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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

 

- 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 

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

