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  1          Grandes Destaques 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

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


 

 

 

 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.3. Vídeos 

Forças Armadas 2
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2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

 

         

 

 

 

 

- NRP Bérrio entrega bens de cariz social a instituições do Mindelo (Marinha) 

- Tomada de Posse do Comandante do Regimento de Cavalaria nº 6 (Exército) 

- Exército está na Futurália (Exército) 

- Estudantes rumo ao Futuro com a Força Aérea (Força Aérea) 

- Força Aérea resgata feridos em derrocada (Força Aérea) 

- Ação de limpeza da costa na BA6 (Força Aérea) 

- Centro de Apoio Social do Alfeite visita BA11 (Força Aérea) 

- Missão da União Europeia liderada por Portugal reconhecida por organizações internacionais (Estado-

Maior-General das Forças Armadas) 

 

 

NADA A ASSINALAR 

 

 

 

 

- 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  

 

 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/NRP-Berrio-entrega-bens-de-cariz-social-a-instituicoes-do-Mindelo.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/NRP-Berrio-entrega-bens-de-cariz-social-a-instituicoes-do-Mindelo.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/462
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/461
http://www.emfa.pt/www/noticia-1665-estudantes-rumo-ao-futuro-com-a-forca-aerea
http://www.emfa.pt/www/noticia-1664-forca-aerea-resgata-feridos-em-derrocada
http://www.emfa.pt/www/noticia-1663-acao-de-limpeza-da-costa-na-ba6
http://www.emfa.pt/www/noticia-1666-centro-de-apoio-social-do-alfeite-visita-ba11
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1160
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1160
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


 

 

 

 

 

3.1. Em Portugal 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

- 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" 

- General Ramalho Eanes - Entrevista ao Expresso 

- Coronel David Martelo - "A Defesa Nacional e a Protecção Divina" 

 

 

 

 

 

 

  

- Seguranças privados são os novos fiscais da Carris (Diário de Notícias) 

- Teodora Cardoso concorda com Centeno: défice desaparece em 2020 (Diário de Notícias) 

- Navio que estava encalhado em Lisboa já flutua (Diário de Notícias) 

- Câmaras querem decidir fecho de escolas e recusam assumir transporte de doentes (Diário de Notícias) 

- Portugal entre os países da UE com menos ofertas de emprego (Ionline) 

- Dia Mundial do Sono. Sabe por que é importante manter o sono em dia? (Ionline) 

- EDP pagou bónus de quase 20 milhões a construtoras investigadas na Lava-Jato e na Operação Marquês 

(Público) 

- Megaoperação de limpeza avança envolta em críticas (Público) 

- Finanças Públicas - CFP com projecções de défice "que há pouco tempo consideraria impossíveis" 

(Público) 

- Sondagem. 60% dos portugueses querem mais acordos entre PSD e PS, a começar pela Saúde 

(Expresso) 

- Risco de pobreza atinge maioria dos desempregados em 25 países da UE. Portugal não é exceção 

(Expresso) 

- Casar, ter filhos e um emprego fixo? Os 20 anos já não são o que eram (Expresso) 

- Estação de Santa Apolónia em risco de virar hotel (Abril) 

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
http://www.aofa.pt/rimp/GEN_Eanes_Entrevista_Expresso.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_David_Martelo_Defesa_Nacional_e_a_Proteccao_Divina.pdf
https://www.dn.pt/portugal/interior/segurancas-privados-sao-os-novos-fiscais-da-carris-9190834.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/teodora-cardoso-concorda-com-centeno-defice-desaparece-em-2020-9191091.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/navio-que-estava-encalhado-em-lisboa-ja-flutua---autoridade-maritima-9191262.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/camaras-querem-decidir-fecho-de-escolas-e-recusam-assumir-transporte-de-doentes-9190868.html
https://ionline.sapo.pt/artigo/604519/portugal-entre-os-paises-da-ue-com-menos-ofertas-de-emprego?seccao=Dinheiro_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/604506/dia-mundial-do-sono-sabe-por-que-e-importante-manter-o-sono-em-dia-?seccao=lifestyle_i
https://www.publico.pt/2018/03/16/economia/investigacao/edp-deu-bonus-de-20-milhoes-a-construtoras-do-lava-jato-e-operacao-marques-1806747
https://www.publico.pt/2018/03/16/economia/investigacao/edp-deu-bonus-de-20-milhoes-a-construtoras-do-lava-jato-e-operacao-marques-1806747
https://www.publico.pt/2018/03/16/sociedade/noticia/megaoperacao-de-limpeza-do-tejo-1806838
https://www.publico.pt/2018/03/15/economia/noticia/cfp-com-projeccoes-para-o-defice-que-ha-pouco-tempo-consideravam-impossiveis-1806735
https://www.publico.pt/2018/03/15/economia/noticia/cfp-com-projeccoes-para-o-defice-que-ha-pouco-tempo-consideravam-impossiveis-1806735
http://expresso.sapo.pt/politica/2018-03-16-Sondagem.-60-dos-portugueses-querem-mais-acordos-entre-PSD-e-PS-a-comecar-pela-Saude#gs.SRqYLyk
http://expresso.sapo.pt/politica/2018-03-16-Sondagem.-60-dos-portugueses-querem-mais-acordos-entre-PSD-e-PS-a-comecar-pela-Saude#gs.SRqYLyk
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-03-16-Risco-de-pobreza-atinge-maioria-dos-desempregados-em-25-paises-da-UE.-Portugal-nao-e-excecao#gs.EC0MRcY
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-03-16-Risco-de-pobreza-atinge-maioria-dos-desempregados-em-25-paises-da-UE.-Portugal-nao-e-excecao#gs.EC0MRcY
http://expresso.sapo.pt/multimedia/259/2018-03-15-Casar-ter-filhos-e-um-emprego-fixo--Os-20-anos-ja-nao-sao-o-que-eram#gs.IXn9Btk
https://www.abrilabril.pt/local/estacao-de-santa-apolonia-em-risco-de-virar-hotel


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- “Se não tenho dinheiro para os medicamentos, como vou pagar para limpar?” (Rádio Renascença) 

- "O Governo faz mesmo muito mal se não entender os sinais" (Notícias ao Minuto) 

- Interior não está condenado a viver num círculo vicioso de despovoamento (Notícias ao Minuto) 

- Taxas Euribor mantêm-se a 3 meses e descem a 6, 9 e 12 meses (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

- Guerra diplomática. Rússia vai expulsar britânicos (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018-03-11 - AOFA presente no 27º Congresso do CDS, em Lamego 

Acedendo ao amavel convite que foi endereçado à AOFA por parte da Drª Assunção Cristas para que 

estivessemos presentes, em Lamego, no Congresso do CDS, a nossa delegação foi composta pelo 

Presidente do Conselho Nacional (CN), Tenente-Coronel António Costa Mota e pelo Vice-Presidente 

do CN, Tenente-Coronel Musa Paulino (Ver Mais) 

- 2018-03-08 - AOFA é Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas 

Acedendo ao honroso convite que nos foi formulado pela respetiva Direção, a AOFA passou a ser 

Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas, que integra conhecidas e 

respeitadas personalidades da cidade do Porto (Ver Mais) 

- 2018-03-05 - Associações Profissionais de Militares (APM) levaram a efeito, na Assembleia 

da República, o debate internacional sobre Associativismo / Sindicalismo Militar na Europa 

Organizado pelas APM (AOFA, ANS e AP) e com a participação de Dirigentes Associativos e Sindicais 

Militares, provenientes de diversos países europeus, aos quais se juntou também o Presidente da 

EUROMIL, decorreu na Assembleia da República o evento denominado " Associativismo / Sindicalismo 

Militar na Europa" (Ver Mais) 
 

- 2018-03-03 - Lista A, “Continuar a Fazer – Mais e Melhor”, vence as eleições para os 

Órgãos Sociais da AOFA 

http://www.aofa.pt/
http://rr.sapo.pt/noticia/108225/se-nao-tenho-dinheiro-para-os-medicamentos-como-vou-pagar-para-limpar
https://www.noticiasaominuto.com/economia/972751/o-governo-faz-mesmo-muito-mal-se-nao-entender-os-sinais
https://www.noticiasaominuto.com/politica/975046/interior-nao-esta-condenado-a-viver-num-circulo-vicioso-de-despovoamento
https://www.noticiasaominuto.com/economia/974840/taxas-euribor-mantem-se-a-3-meses-e-descem-a-6-9-e-12-meses
http://rr.sapo.pt/noticia/108292/guerra-diplomatica-russia-vai-expulsar-britanicos
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=973
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=971
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=972


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

Com 74% dos votos expressos, a lista A venceu as eleições para os Órgãos Sociais da AOFA no 

período de 2018/2021. A lista vencedora apresentou-se sob o lema “Continuar a Fazer – Mais e 

Melhor”, pretendendo dar sequência ao trabalho desenvolvido pela atual direção (Ver Mais) 
 

- 2018-02-27 - A AOFA nas Comemorações do 18º Aniversário da Associação de Praças (AP) 

Correspondendo ao tradicional, mas sempre relevante, convite da Associação de Praças (AP), a AOFA 

esteve presente no jantar que assinalou o 18º Aniversário da AP. A representação da AOFA esteve a 

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

- 2018-02-27 - Sua Excelência o Secretário de Estado da Defesa Nacional (SEDN) recebeu a 

AOFA em audiência 

Esta audiência resultou de uma iniciativa (ofício de 7 de Dezembro de 2017) da AOFA na qual 

demonstrámos, imediatamente após a promulgação do Orçamento do Estado 2018, a nossa total 

disponibilidade e interesse em apresentar as nossas posições e abertura ao diálogo sobre a 

importante temática do "Desbloqueamento de Progressões Remuneratórias" nas Forças Armadas. A 

delegação da AOFA foi constituida pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António 

Costa Mota, pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Batista e pelo Vogal do Conselho 

Nacional, Coronel João Marquito (Ver Mais) 
 

- 2018-02-20 - AOFA reune com ex-Militares Contratados, entretanto integrados na Função 

Pública e que estão a ser negativamente discriminados 

Um vasto conjunto de ex-Militares (cerca de 50), na sua grande maioria ex-Oficiais Contratados, 

alguns deles Sócios da AOFA, reuniram-se com Dirigentes da AOFA na Sede, na Trafaria. Em causa a 

não contagem da avaliação dos anos em que prestaram Serviço nas Forças Armadas a estes ex-

Militares agora integrados na Função Pública (Ver Mais) 

 

 

- 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)” 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=970
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=968
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=966
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=967
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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

- 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 (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_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/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/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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

5.2. Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

 

 

- Cartaz Cultural de Lisboa 

- Cartaz Cultural do Porto 

- Cartaz Cultural de Coimbra 

- Cartaz Cultural do Algarve 

- Cartaz Cultural do Alentejo 

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/
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


 

 

 

 

 
- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

 

http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

