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1 Grandes Destaques 

 

A AOFA TEM, NO ENDEREÇO DE SEMPRE, UMA NOVA PRESENÇA NA INTERNET 

http://www.aofa.pt 

 

 

“Continuamos a Fazer – Mais e Melhor” 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 a todos com o que lhe for possível! 

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


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

  

         

 

 

 

- Força Naval Portuguesa realiza exigente treino no mar (Marinha) 

- Exército acolhe sessão inaugural da evocação do nascimento de D. Pedro no Porto (Exército) 

- Militares das Forças Nacionais Destacadas comemoram o Dia de Portugal (Exército) 

- Lançamento do livro “Um pintor na Grande Guerra” (Exército) 

- Exército apoia recolha de alimentos (Exército) 

- Banda de Música em concerto no Coliseu Micaelense (Força Aérea) 

 

 

 

 

- Agente da PSP com malária já está internada no hospital militar (Diário de Notícias) 

 

 

 

 

- 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" 

- 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  

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Forca-Naval-Portuguesa-realiza-exigente-treino-no-mar.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/562
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/561
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/560
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/559
http://www.emfa.pt/www/noticia-1766-banda-de-musica-em-concerto-no-coliseu-micaelense
https://www.dn.pt/portugal/interior/agente-da-psp-com-malaria-ja-esta-internada-no-hospital-militar-9469059.html
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
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


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

 

 

 

- General Pinto Ramalho - “Forças Armadas e Missões de Interesse Público” (Novo) 

- 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"  

- 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) 

 

 

 

 

 

 

- Ministério dispensa reforço das inspeções às matrículas (Diário de Notícias) 

- Governo admite que GNR ainda não têm todos os carros de combate (Diário de Notícias) 

- Portugal e a Califórnia "podem fazer muito juntos" (Diário de Notícias) 

- São precisas cinco gerações para se sair da pobreza em Portugal (Jornal de Notícias) 

- Greve dos trabalhadores da saúde a rondar os 100% na maioria dos hospitais (Jornal de Notícias) 

- Kamov vão ser substituídos por outros helicópteros entre julho e outubro (Jornal de Notícias) 

- Incêndios de Pedrógão Grande. O que mudou um ano depois? (Público) 

- Direita e esquerda perto de acabar com a taxa adicional dos combustíveis (Público) 

- Estado com aval dos credores para comprar 42,5% da SIRESP por 3,4 milhões (Público) 

- CDS quer saber quantos portugueses não têm telecomunicações (Público) 

- 163 milhões para helicópteros e aviões em oito anos (Público) 

- Compras do BCE que têm ajudado Portugal param no final do ano (Público) 

- PS afasta fim dos vistos gold e sai em defesa do investimento (Ionline) 

- Vieira da Silva explica alterações laborais (Ionline) 

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
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.dn.pt/portugal/interior/ministerio-dispensa-reforco-das-inspecoes-as-matriculas-9466568.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/governo-admite-que-gnr-ainda-nao-tem-todos-os-carros-de-combate-9469426.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/portugal-e-a-california-podem-fazer-muito-juntos--9468464.html
https://www.jn.pt/economia/interior/sao-precisas-cinco-geracoes-para-se-sair-da-pobreza-em-portugal-9469491.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/greve-dos-trabalhadores-da-saude-a-rondar-os-100-na-maioria-dos-hospitais--9468597.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/kamov-vao-ser-substituidos-por-outros-helicopteros-entre-julho-e-outubro-9468565.html
https://www.publico.pt/2018/06/15/sociedade/noticia/incendios-de-pedrogao-grande-o-que-mudou-um-ano-depois-1834454
https://www.publico.pt/2018/06/15/politica/noticia/direita-e-esquerda-perto-de-se-entenderem-para-acabar-com-a-taxa-adicional-dos-combustiveis-1834415
https://www.publico.pt/2018/06/15/sociedade/noticia/estado-com-aval-dos-credores-para-comprar-425-da-siresp-por-34-milhoes-1834361
https://www.publico.pt/2018/06/15/sociedade/noticia/cds-quer-saber-quantos-portugueses-nao-tem-telecomunicacoes-1834430
https://www.publico.pt/2018/06/15/politica/noticia/163-milhoes-para-helicopteros-e-avioes-em-oito-anos-1834358
https://www.publico.pt/2018/06/15/economia/noticia/as-compras-do-bce-que-tanto-tem-ajudado-portugal-param-no-final-do-ano-1834410
https://ionline.sapo.pt/artigo/615832/ps-afasta-fim-dos-vistos-gold-e-sai-em-defesa-do-investimento?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/615775/vieira-da-silva-explica-alteracoes-laborais?seccao=Portugal_i


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo 

- Professores vão fazer greve às avaliações e a reuniões de preparação do próximo ano letivo até 13 de 

julho (Ionline) 

- Sem respostas, professores alertam para a dureza da greve prestes a começar (Sapo24) 

- Incêndios: Dispositivo de combate com 45 meios aéreos a partir de amanhã (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

 

- Alívio de sanções é objetivo de Kim e de Xi, mas os EUA não vão ceder (Diário de Notícias) 

- Merkel tenta travar crise no Governo por causa da política de refugiados (Público) 

- China ameaça anular acordos comerciais caso EUA avancem com taxas alfandegárias (Sapo24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018-06-08 - AOFA visitou oficialmente o HFAR (Novo) 

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 (Novo) 

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) 

 

 

http://www.aofa.pt/
https://ionline.sapo.pt/artigo/615738/professores-vao-fazer-greve-as-avaliacoes-e-a-reunioes-de-preparacao-do-proximo-ano-letivo-ate-13-de-julho?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/615738/professores-vao-fazer-greve-as-avaliacoes-e-a-reunioes-de-preparacao-do-proximo-ano-letivo-ate-13-de-julho?seccao=Portugal_i
https://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/sem-respostas-professores-alertam-para-a-dureza-da-greve-prestes-a-comecar_24349214.html
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1029625/incendios-dispositivo-de-combate-com-45-meios-aereos-a-partir-de-amanha
https://www.dn.pt/mundo/interior/alivio-de-sancoes-e-objetivo-de-kim-e-de-xi-mas-os-eua-nao-vao-ceder-9468229.html
https://www.publico.pt/2018/06/14/mundo/noticia/merkel-tenta-evitar-crise-na-coligacao-por-causa-da-politica-de-refugiados-1834333
https://24.sapo.pt/noticias/internacional/artigo/china-ameaca-anular-acordos-comerciais-caso-eua-avancem-com-taxas-alfandegarias_24345281.html
http://aofa.pt/aofa-visitou-oficialmente-o-hfar/
http://aofa.pt/aofa-emite-um-comunicado-sobre-o-descongelamento-da-progressoes-no-regime-remuneratorio/


 

 

 

 

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

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) 

- 2018-05-30 - AOFA presente na Assembleia da República na Conferência "As Forças 

Armadas e as Missões de Interesse Público"  

Promovida pela Comissão de Defesa Nacional, a Conferência contou, por parte da AOFA, com a 

presença de diversos Oficiais, de entre os quais o Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota, o Presidente da Assembleia-Geral, Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de 

Moura e o Presidente do Conselho Deontológico, Major-General Jorge Aires (Ver Mais) 

- 2018-05-29 - AOFA presente nas cerimónias do Dia Internacional dos Capacetes Azuis  

A cerimónia comemorativa do Dia internacional dos Capacetes Azuis, realizada em Belém, foi 

presidida por Sua Excelência o Presidente da República. A representação da AOFA, convidada por Sua 

Exa. o CEMGFA, esteve a cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota (Ver Mais) 

- 2018-05-28 - AOFA presente nas comemorações do 4º Aniversário do Hospital das Forças 

Armadas (HFAR)  

A convite de sua Excelência o Almirante CEMGFA a AOFA foi convidada a estar presente na cerimónia 

comemorativa do 4º Aniversário do HFAR. A nossa representação esteve a cargo do Presidente do 

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

- 2018-05-28 - AOFA pede que CEMFA esclareça dúvidas sobre as indemnizações pagar e 

tempo de serviço adicional a prestar pelos que pretendem ser abatidos ao Quadro 

Permanente  

Com a Portaria 188/2016 e o Despacho 51/2016 alteraram-se profundamente as condições impostas 

aos que pretendem o abate ao QP. Face às dúvidas suscitadas, nomeadamente no que à 

retroatividade da aplicação destes novos enquadramentos diz respeito, a AOFA resolveu solicitar os 

necessários esclarecimentos ao CEMFA (Ver Mais) 

- 2018-05-20 - AOFA presente nas comemorações oficiais do Dia da Marinha  

Como vem sendo tradição a AOFA foi formalmente convidada por Sua Excelência o Almirante Chefe 

do Estado-Maior da Armada para estar presente nas comemorações oficiais do Dia da Marinha que 

este ano se realizaram em Peniche. A AOFA esteve representada pelo Presidente do Conselho 

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

http://aofa.pt/aofa-presente-nas-cerimonia-de-tomada-de-posse-da-aspp-psp/
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=1000
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=998
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=999
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=997
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=995


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

- 2018-05-19 - AOFA presente nas comemorações do 27º Aniversário da Associação 

Socioprofissional da Polícia Marítima (ASPPM)  

A convite da Direção da ASPPM a AOFA esteve presente nas comemorações do 27º Aniversário que 

este ano decorreram no Concelho de Alcochete, Freguesia do Samouco. A nossa representação 

esteve a cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-05-16 - AOFA envia a numerosas entidades a descrição do que se passou à volta da 

aprovação pelo CC/IASFA do Relatório de Atividades de 2017  

Face ao envio pelo IASFA do Relatório de Atividades de 2017para o MDN em 10 de Maio, sem 

qualquer possibilidade de serem confirmadas as referidas introduções das sugestões e correções 

sugeridas na reunião do Conselho Consultivo do IASFA de 9 de Maio, a AOFA reforçou a sua intenção 

de relatar todas as envolventes do inaceitável processo a diversas entidades: PR, Assembleia da 

República (todos os Grupos Parlamentares), MDN, Chefes Militares (Ver Mais) 

- 2018-05-14 - AOFA apresenta propostas ao MDN sobre o Regime de Contrato Especial  

Na sequência da reunião que teve lugar no MDN em 26 de Abril, como noticiado nesta página, a 

AOFA ficou de enviar as suas propostas para alteração dos diplomas que tinham submetidos à nossa 

apreciação, o que fez agora (Ver Mais) 

- 2018-05-14 - AOFA presente no 44º Aniversário da ADFA  

Correspondendo ao convite da Direcção Nacional da Associação dos Deficientes das Forças Armadas 

para a Sessão Solene Comemorativa do 44º Aniversário da fundação da ADFA, que foi presidida por 

Sua Excelência o Secretário de Estado da Defesa Nacional, Dr. Marcos Perestrello, ocorrida hoje, na 

Sede Nacional, a Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) esteve representada pelo Coronel 

João Miguel de Jesus Marquito, Vogal do Conselho Nacional (Ver Mais) 

 

 

- 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” 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=990
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=993
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=991
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=988
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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

- 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! 

 

 

 

 

 

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
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 

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

