
 

 Tel: 21 441 77 44 |  Fax: 21 440 68 02 |  E-mail geral@aofa.pt | www.aofa.pt 
Avenida Bulhão Pato, nº 7, 1º Andar, 2825-846 Trafaria 

 

 

 
           

 

                             Resumo de  

                             Imprensa 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 Abril 2018 



 

 

 

 

 

  

 

  1          Grandes Destaques 

 

 

Aceda AQUI ao trabalho sobre Efectivos nas Forças Armadas 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao trabalho sobre Remunerações na Administração Pública 

http://www.aofa.pt/rimp/2017_DEZ_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/2017_OUT_Remuneracoes.pdf


 

 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

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 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

  
         

 

 

 

- Navio da Marinha monitoriza pesca da lampreia no rio Minho (Marinha) 

- Mergulhadores da Marinha inativam bomba da 2ª Guerra Mundial (Marinha) 

- “Marinha nos Açores” – Exposição de fotografia no Museu dos Baleeiros (Marinha) 

- Vamos ao Espaço : O Planetário tem nova sessão para toda a família e escolas (Marinha) 

- Submarino Arpão treina navios de Marinhas Estrangeiras no Reino Unido (Marinha)  

- Receção do Estandarte Nacional da 2ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana (Exército) 

- Presidente da República participou nas comemorações da Batalha de La Lys, em França (Exército) 

- Força Aérea faz dois resgates em navios no mesmo dia (Força Aérea) 

- Militares recebem formação para acompanhar inspeções a armamento (Força Aérea) 

- Palestras sobre segurança no Safety Day organizado pela BA1 (Força Aérea) 

- Militares portugueses na República Centro-Africana recuperam drone das Nações Unidas (EMGFA) 

 

 

-  

 

- Ministro da Defesa quer reforçar missões externas das Forças Armadas (Diário de Notícias) 

- Sepultado militar morto há 57 anos (Correio da Manhã) 

 

 

- 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 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Navio-da-Marinha-monitoriza-pesca-da-lampreia-no-rio-Minho.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mergulhadores-da-Marinha-inativam-bomba-da-2-Guerra-Mundial.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-nos-Acores-exposicao-de-fotografia-no-Museu-dos-Baleeiros.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Vamos-ao-espa%C3%A7o-o-Planetario-tem-nova-sessao-para-toda-a-familia-e-escolas.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Submarino-Arpao-treina-navios-de-Marinhas-estrangeiras-no-Reino-Unido.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/491
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/490
http://www.emfa.pt/www/noticia-1699-forca-aerea-faz-dois-resgates-em-navios-no-mesmo-dia
http://www.emfa.pt/www/noticia-1697-militares-recebem-formacao-para-acompanhar-inspecoes-a-armamento
http://www.emfa.pt/www/noticia-1698-palestras-sobre-seguranca-no-safety-day-organizado-pela-ba1
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1179
https://www.dn.pt/portugal/interior/ministro-da-defesa-quer-reforcar-missoes-externas-das-forcas-armadas-9261347.html
http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/sepultado-militar-morto-ha-57-anos?ref=HP_Grupo1
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- 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  

 

 

 

- 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" 

 

 

  

 

 

 

- Galp com faturas de luz e gás em atraso há nove meses (Diário de Notícias) 

- Marcelo : O brexit "objetivamente é uma vantagem" para Portugal e Espanha (Diário de Notícias) 

- Governo aspira a bater o recorde europeu de redução da dívida (Público) 

- Governo e PSD fecham acordo sobre descentralização (Público) 

- Governo cede na reprogramação do Portugal 2020, mas pouco (Público) 

- PCP quer acabar com taxas moderadoras e alargar transporte gratuito a mais doentes (Público) 

- Governo promete 55 aeronaves, mas falta garantir mais de metade (Público) 

- Novo Banco vai fechar 73 agências este ano (Ionline) 

- Aumentos na função pública? Costa considera tema "extemporâneo" (Ionline) 

- Júlio Miranda Calha. 'O PS apoiar a recandidatura de Marcelo é uma questão natural' (Ionline) 

- Descentralização. Costa confirma assinatura “em breve” de acordo com PSD (Expresso) 

- No prelúdio de um novo eixo do mal? (Expresso) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

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://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
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/galp-com-faturas-de-luz-e-gas-em-atraso-ha-nove-meses-9261899.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/o-brexit-objetivamente-e-uma-vantagem-para-portugal-e-espanha-9261774.html
https://www.publico.pt/2018/04/16/economia/noticia/governo-aspira-a-bater-o-recorde-europeu-de-reducao-da-divida-1810446
https://www.publico.pt/2018/04/16/politica/noticia/governo-e-psd-fecham-acordo-sobre-descentralizacao-1810430
https://www.publico.pt/2018/04/16/politica/noticia/governo-cede-na-reprogramacao-do-portugal-2020--mas-pouco-1810451
https://www.publico.pt/2018/04/16/sociedade/noticia/pcp-quer-acabar-com-taxas-moderadoras-e-alargar-transporte-gratuito-a-mais-doentes-1810449
https://www.publico.pt/2018/04/15/sociedade/noticia/governo-promete-55-aeronaves-para-combater-fogos-mas-mais-de-metade-nao-esta-garantida-1810400
https://ionline.sapo.pt/artigo/608367/novo-banco-vai-fechar-73-ag-ncias-este-ano?seccao=Dinheiro_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/608396/aumentos-na-funcao-p-blica-costa-considera-tema-extempor-neo?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/608381/j-lio-miranda-calha-o-ps-apoiar-a-recandidatura-de-marcelo-e-uma-questao-natural?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/politica/2018-04-16-Descentralizacao.-Costa-confirma-assinatura-em-breve-de-acordo-com-PSD#gs.GlYRky0
http://expresso.sapo.pt/opiniao/2018-04-15-No-preludio-de-um-novo-eixo-do-mal-#gs.TV7zcTI


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Sondagem. Costa, PS e Governo continuam a liderar, mas perdem pontos (Observador) 

- PSP recebe cada vez mais armas de particulares (Observador) 

- São precisos mais 2 mil milhões para recuperar investimento pré-troika (Abril) 

- Que reestruturação da ANPC? (Abril) 

 

 

 

 

- Síria - Governo lança ofensiva no centro do país após vitória na região de Ghouta (Diário de Notícias) 

- Síria - Assad acusa EUA e aliados de lançarem "campanha de falácias e mentiras" (Diário de Notícias) 

- Trump defende uso da expressão "missão cumprida" (Diário de Notícias) 

- Trump é "moralmente inapto" para ser presidente (Diário de Notícias) 

- Putin avisa: Novos ataques ocidentais podem provocar "caos" internacional (Diário de Notícias) 

- Lula ainda lidera sondagens, mas os brasileiros já não acreditam que seja candidato (Público) 

- Guterres lamenta falhanço do Conselho de Segurança (Ionline) 

- O mundo árabe está reunido. O que é que está a dizer? (Expresso) 

- Nikki Haley recusa saída americana da Síria (Abril) 

- Lula continua a liderar sondagens (Abril) 

 

 

 

 

 

 

- 2018-04-11 – AOFA emite Nota à Imprensa sobre ex-militares agora funcionários públicos 

Como noticiado em 20 de Fevereiro passado a AOFA reuniu com 50 dos cerca de 600 ex-militares em 

RC que não viram consideradas para efeitos de progressão na carreira as avaliações a que foram 

sujeitos durante o tempo em que prestaram serviço efetivo no MDN. Dada a falta de resposta a 

diligências entretanto feitas quer pela Associação quer pelos próprios, a AOFA emitiu uma Nota à 

Imprensa sobre o assunto (Ver Mais)  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo 

https://observador.pt/2018/04/16/sondagem-costa-ps-e-governo-continuam-a-liderar-mas-perdem-pontos/
https://observador.pt/2018/04/16/psp-recebe-cada-vez-mais-armas-de-particulares/
https://www.abrilabril.pt/nacional/sao-precisos-mais-2-mil-milhoes-para-recuperar-investimento-pre-troika
https://www.abrilabril.pt/nacional/que-reestruturacao-da-anpc
https://www.dn.pt/mundo/interior/siria-governo-lanca-ofensiva-no-centro-do-pais-apos-vitoria-na-regiao-de-ghouta-9261221.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/siria-assad-acusa-eua-e-aliados-de-lancarem-campanha-de-falacias-e-mentiras-9261263.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/siria-trump-defende-uso-da-expressao-missao-cumprida-9261229.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/trump-e-moralmente-inapto-para-ser-presidente-9262208.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/siria-putin-avisa-que-novos-ataques-ocidentais-podem-provocar-caos-internacional-9261137.html
https://www.publico.pt/2018/04/15/mundo/noticia/lula-na-frente-em-novas-sondagens-para-presidenciais-de-outubro-1810431
https://ionline.sapo.pt/artigo/608355/guterres-lamenta-falhanco-do-conselho-de-seguranca-?seccao=Mundo_i
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-04-15-O-mundo-arabe-esta-reunido.-O-que-e-que-esta-a-dizer-#gs.GoF=17E
https://www.abrilabril.pt/internacional/nikki-haley-recusa-saida-americana-da-siria
https://www.abrilabril.pt/internacional/lula-continua-liderar-sondagens
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=978
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
- 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)   

- 2018-04-03 - IASFA – Por onde anda o dinheiro que descontamos para a ADM?  

Uma empresa enviou-nos um ofício solicitando o nosso apoio para conseguir resolver o problema de 

uma dívida, vultuosa, da ADM, que se arrastava há muitos meses. Em seguida, oficiou o IASFA 

afirmando que ia fazer cessar os serviços que prestava. O problema foi ultrapassado, mas por resolver 

continuam situações em tudo idênticas (sendo que as empresas começaram a cobrar juros de mora), 

bem como o pagamento das comparticipações a que os beneficiários têm direito. A AOFA resolveu 

intervir publicamente, colocando várias questões (Ver Mais) 

- 2018-03-27 - Militares das Forças Armadas e Profissionais das Forças e Serviços de Segurança 

apelam à intervenção do Presidente da República  

Os Miltares das Forças Armadas, através das suas Organizações representativas (AOFA, ANS e AP), 

bem como os Profissionais das Forças e Serviços de Segurança (ASPP/PSP, APG/GNR, ANSG, SPP/PSP 

e SIAP), recorreram ao Senhor Presidente da República solicitando que exerça o seu Magistério de 

Influência, no sentido de que o estipulado nos artigos 18º e 19º da Lei do Orçamento do Estado para 

2018 (OE2018) seja cumprido. Em causa o reposicionamento destes profissionais nas posições 

remuneratórias a que têm direito, com efeitos retroactivos a 1 de Janeiro de 2018 (Ver Mais) 

- 2018-03-21 - AOFA presente no 38º Aniversário do Museu Militar do Porto 

Acedendo ao amável convite que nos foi endereçado pelo Exmº Tenente-General Vice-Chefe do Estado-

Maior do Exército, pelo Exmº Major-General Diretor da Direção de História e Cultura Militar e pelo 

Coronel Diretor do Museu Militar do Porto (MMP), a AOFA esteve presente nas cerimónias do 38º 

Aniversário do MMP. A representação da AOFA foi efetuada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 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 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=977
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=976
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=975
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=974
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=973


 

 

 

 

 
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) 
 

 

 

- 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) 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=971
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=972
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/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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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) 

- 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 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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
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/


 

 

 

 

 
- 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 

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

