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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
      Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para a Ficha de Inscrição (Não deixe para amanhã) 
 

 

 

 

 

 

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 

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


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

 

 

         

 

 

- 5.ª Força Nacional Destacada Conjunta regressa da República Centro-Africana (Exército) 

- Exército participa no exercício militar “AÇOR 19” na Ilha do Corvo (Exército) 

- Adidos Militares Acreditados em Portugal visitam Unidade de Apoio Geral de Material do Exército (Exército) 

- Exército recebe comemorações do 95.º aniversário do Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes 

(Exército) 

- Nova arma ligeira do Exército (Exército) 

- Dia de Base Aberta: 10 mil pessoas visitaram Base Aérea N.º 1 (Força Aérea) 

- 43.ª reunião do Force Health Protection Working Group (FHP WG) do Committee (EMGFA) 

- Forças Armadas enviam máquinas de rasto para apoio ao combate ao incêndio de Miranda do Corvo 

(EMGFA) 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1165
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1166
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1162
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1163
https://www.exercito.pt/pt/Paginas/0_Conteudo_Generico/Armamento_FN/Armamento_FN.aspx
https://www.emfa.pt/noticia-2687-dia-de-base-aberta-10-mil-pessoas-visitaram-aerea-n-1
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1430
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1434


 

 

 

 

 
 

 

 

- "Os nossos militares lá fora são considerados dos melhores, chamam-lhes Ronaldos" (Diário de Notícias) 

- Novas asas para a Força Aérea (Jornal de Notícias) 

- Adeus G3: Ao fim de 57 anos, Exército português tem nova arma ligeira (Correio da Manhã) 

- Defesa quer rentabilizar 192 imóveis (Público) 

- G3: Adeus ao Exército, 57 anos depois (Expresso) 

- Dívida da Assistência na Doença aos Militares ascende a quase 95 milhões de euros (Observador) 

- G3 é substituída após 57 anos ao serviço do Exército (Rádio Renascença) 

- Polícia Marítima em missão na ilha grega de Lesbos resgata 79 migrantes (Sapo24) 

- Forças Armadas enviam máquinas de rasto para Miranda do Corvo (Sapo24) 

 

 

 

 

- Militares portugueses na RCA empenhados em missão complexa durante um mês  

- Em Tancos, os paraquedistas são formados para integrar os cenários mais sensíveis 

- Brigada Mecanizada – Um exemplo na preservação do ambiente, vence prémio  

- DAE. A mais secreta força militar que existe em Portugal  

  

 

 
- Oficial (identificado perante a AOFA, mas que solicitou anonimato) – “Esses gajos dos helicópteros”  

- Oficial (identificado perante a AOFA, mas que solicitou anonimato) – “Até um dia Camarada”  

- Major-General Carlos Branco – “O Brexit e a defesa europeia”  

- Tenente-General Mário Cabrita – “Contributos para um debate honesto”  

- Major-General Carlos Branco – “Poder, Democracia e Forças Armadas”  

- Tenente-Coronel Eduardo Afonso - "FORÇAS ARMADAS: quando os bons princípios e as boas intenções 

dão maus resultados"  

 

 

 

 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/14-set-2019/interior/os-nossos-militares-la-fora-sao-considerados-dos-melhores-chamam-lhes-ronaldos-11298367.html?target=conteudo_fechado
https://www.jn.pt/opiniao/convidados/interior/novas-asas-para-a-forca-aerea-11299303.html
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/adeus-g3-ao-fim-de-57-anos-exercito-portugues-tem-nova-arma-ligeira?ref=HP_OutrasNoticias2
https://www.publico.pt/2019/09/16/politica/noticia/defesa-quer-rentabilizar-192-imoveis-1886764
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-15-G3-Adeus-ao-Exercito-57-anos-depois
https://observador.pt/2019/09/16/divida-da-assistencia-na-doenca-aos-militares-ascende-a-quase-95-milhoes-de-euros/
https://rr.sapo.pt/2019/09/16/pais/apos-57-anos-ao-servico-do-exercito-g3-e-substituida/noticia/164691/
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/policia-maritima-em-missao-na-ilha-grega-de-lesbos-resgata-79-migrantes
https://www.sapo.pt/noticias/nacional/forcas-armadas-enviam-maquinas-de-rasto-para-_5d7ce91fd32cab7d00f40b36
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/militares-portugueses-na-rca-empenhados-em-missao-complexa-durante-um-mes_v1163123?fbclid=IwAR1nGkEWWo4w0rat4WDoe_OlyxtDXxEB0cWBcQt2EVnDK-dsvEZ49TLBtII
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/em-tancos-os-paraquedistas-sao-formados-para-integrar-os-cenarios-mais-sensiveis/5d2dbf0f0cf25a69cc4a6ac9
https://www.facebook.com/watch/?t=3&v=874422336271597
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/dae-a-mais-secreta-forca-militar-que-existe-em-portugal/5cfe47a20cf2587d42b95b65
http://merlin37.com/gajoshelis?fbclid=IwAR2o_ExlnBBJO5MHHKAEBg6HulcTXPZVd1K3v7QdekDKyGjY3RWMvouq1dQ
http://merlin37.com/home-1/ateumdia?fbclid=IwAR2UJ4iC_nA0mXZ3ssf8_slS6uREEUX1nQvootvUzw5ocefIZ-ROn6_b8lk
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-brexit-e-a-defesa-europeia-484099
https://expresso.pt/opiniao/2019-07-26-Contributos-para-um-debate-honesto?fbclid=IwAR2JvIa4uYuLJWdzz1hOvTHMnnytcdjeCkizo3WJ7j2nfeJtmlqGTa8uPas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-democracia-e-forcas-armadas-471521?fbclid=IwAR125W6AEGUChyQagEnvBYeYsnZOXATTlnYL-Gip3dWMMddp0UoeJUYO_Nc
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
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- Agricultura bate recordes no Alentejo. "Mais houvesse, mais se vendia" (Diário de Notícias) 

- Cascais propõe investir seis milhões para recuperar forte de Salazar (Diário de Notícias) 

- "Em termos de oceano Portugal é um dos 15 maiores países do mundo" (Diário de Notícias) 

- "Poupem o Montijo" reúne 60 personalidades por um "aeroporto sustentável" (Jornal de Notícias) 

- Alterações climáticas: o que já mudou e o que está para chegar (Público) 

- 40 anos SNS. José Aranda Silva: “É o SNS que mantém a sustentabilidade económica e social do país” 

(Ionline) 

- 40 anos SNS. José Fragata: “Hoje, o Estado não pode dizer que assegura e cobre os cuidados de saúde a 

toda a gente” (Ionline) 

- 40 anos SNS. Costantino Sakellarides: “Nunca será um sistema perfeito, mas quem não viveu não sabe 

como era antes” (Ionline) 

- Marcelo saúda 40 anos do SNS e relembra que este representa "uma das inegáveis conquistas do 25 de 

Abril" (Ionline) 

- Novo aeroporto: estudo oficial “subestima e omite” riscos de subida do mar (Expresso) 

- Nova sondagem revela maior número de indecisos e coloca PS mais longe da maioria absoluta (Expresso) 

- Maternidade Alfredo da Costa ‘fechou’ Urgência este domingo. Faltam anestesistas (Expresso) 

- Se proveitos do turismo crescem, porque não aumentam os salários? (Abril) 

- 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (Abril) 

- Portugal disponível para receber oito refugiados do 'Ocean Viking' (Rádio Renascença) 

- 40 anos de SNS. Esperança de vida aumentou 10 anos e mortalidade infantil teve redução drástica 

(Sapo24) 

 

 

 

 

 

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/dinheiro/interior/agricultura-bate-recordes-no-alentejo-mais-houvesse-mais-se-vendia-11299840.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/16-set-2019/interior/cascais-propoe-investir-seis-milhoes-para-recuperar-forte-de-salazar-11303233.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/13-set-2019/interior/se-houvesse-um-g20-dos-oceanos-portugal-era-membro-11295322.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/poupem-o-montijo-reune-60-personalidades-por-um-aeroporto-sustentavel-11301155.html
https://www.publico.pt/2019/09/16/infografia/alteracoes-climaticas-ja-mudou-chegar-341
https://ionline.sapo.pt/artigo/671159/40-anos-sns-jose-aranda-silva-e-o-sns-que-mantem-a-sustentabilidade-economica-e-social-do-pais-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/671177/40-anos-sns-jose-fragata-hoje-o-estado-nao-pode-dizer-que-assegura-e-cobre-os-cuidados-de-sa-de-a-toda-a-gente-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/671177/40-anos-sns-jose-fragata-hoje-o-estado-nao-pode-dizer-que-assegura-e-cobre-os-cuidados-de-sa-de-a-toda-a-gente-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/671170/40-anos-sns-costantino-sakellarides-nunca-sera-um-sistema-perfeito-mas-quem-nao-viveu-nao-sabe-como-era-antes-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/671170/40-anos-sns-costantino-sakellarides-nunca-sera-um-sistema-perfeito-mas-quem-nao-viveu-nao-sabe-como-era-antes-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/671165/marcelo-sa-da-40-anos-do-sns-e-relembra-que-este-representa-uma-das-inegaveis-conquistas-do-25-de-abril?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/671165/marcelo-sa-da-40-anos-do-sns-e-relembra-que-este-representa-uma-das-inegaveis-conquistas-do-25-de-abril?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-15-Novo-aeroporto-estudo-oficial-subestima-e-omite-riscos-de-subida-do-mar
https://expresso.pt/politica/2019-09-16-Nova-sondagem-revela-maior-numero-de-indecisos-e-coloca-PS-mais-longe-da-maioria-absoluta
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-15-Maternidade-Alfredo-da-Costa-fechou-Urgencia-este-domingo.-Faltam-anestesistas
https://www.abrilabril.pt/trabalho/se-proveitos-do-turismo-crescem-porque-nao-aumentam-os-salarios
https://www.abrilabril.pt/nacional/40-anos-do-servico-nacional-de-saude
https://rr.sapo.pt/2019/09/14/legislativas-2019/portugal-disponivel-para-receber-oito-refugiados-do-ocean-viking/noticia/164576/
https://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/40-anos-de-sns-esperanca-de-vida-aumentou-10-anos-e-mortalidade-infantil-teve-reducao-drastica


 

 

 

 

   

 

 

- Preços do petróleo disparam após ataques com drones a refinaria saudita (Diário de Notícias) 

- EUA culpam Irão pelo ataque com drones a petrolíferas sauditas (Diário de Notícias) 

- "O primeiro passo para salvar o planeta é eleger outro presidente dos EUA" (Diário de Notícias) 

- Há um desastre climático por semana. ONU convoca países para travar a crise (Público) 

- Líder da Coreia do Norte convida Trump para reunião em Pyongyang (Ionline) 

- ONU revela que uma em cada seis crianças em idade escolar não vai à escola (Ionline) 

- Após “o mais do que provável desacordo final”, PSOE já pensa no pós-eleições de novembro (Expresso) 

- Johnson dirá a Juncker que o Reino Unido não está disposto a adiar de novo o Brexit (Expresso) 

- Assange vai continuar preso quando a sua pena terminar daqui a dias (Expresso) 

- “Tinha acesso às comunicações de quase todos os seres humanos que já tinham tocado num computador”. 

O que revela Snowden no seu livro? (Expresso) 

- Rebeldes do Iémen ameaçam com novos ataques a petrolíferas (Rádio Renascença) 

- Petróleo regista a maior subida desde a Guerra do Golfo em 1991 depois de ataques à Arábia Saudita 

(Jornal Económico) 

- Itália: novo governo permite desembarque de imigrantes (Jornal Económico) 

- Trump com caminho aberto para impor tarifas à Europa (Jornal de Negócios) 

- Indústria chinesa cresce ao ritmo mais lento desde 2002 face a disputas com EUA (Jornal de Negócios) 

- Inovação, aposta de Pequim para Macau 'inventar' um centro mundial (Notícias ao Minuto) 

- Governo acusa Guaidó de ligação a criminosos colombianos mas ele contesta (Notícias ao Minuto) 

- Polícia de Hong Kong dispersa manifestantes com gás lacrimogéneo e canhões de água (Sapo24) 

- Talibãs permitem de novo operações da Cruz Vermelha no Afeganistão (Sapo24) 

- Combates entre milícias na República Centro-Africana fazem 23 mortos (Sapo24) 

- Chefe da diplomacia venezuelana garante que o país está "preparado" para se defender (Sapo24) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

https://www.dn.pt/mundo/interior/precos-do-petroleo-disparam-apos-ataques-com-drones-a-refinaria-saudita-11304511.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/eua-culpam-irao-pelo-ataque-com-drones-a-petroliferas-sauditas-11302523.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/o-primeiro-passo-para-resolver-o-problema-e-eleger-outro-presidente-dos-eua-11303677.html
https://www.publico.pt/2019/09/16/sociedade/noticia/ha-desastre-climatico-semana-onu-convoca-paises-travar-crise-1886558
https://ionline.sapo.pt/artigo/671206/lider-da-coreia-do-norte-convida-trump-para-reuniao-em-pyongyang-?seccao=Mundo_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/671098/onu-revela-que-uma-em-cada-seis-criancas-em-idade-escolar-nao-vai-a-escola?seccao=Mundo_i
https://expresso.pt/internacional/2019-09-16-Apos-o-mais-do-que-provavel-desacordo-final-PSOE-ja-pensa-no-pos-eleicoes-de-novembro
https://expresso.pt/internacional/2019-09-16-Johnson-dira-a-Juncker-que-o-Reino-Unido-nao-esta-disposto-a-adiar-de-novo-o-Brexit
https://expresso.pt/internacional/2019-09-14-Assange-vai-continuar-preso-quando-a-sua-pena-terminar-daqui-a-dias
https://expresso.pt/internacional/2019-09-13-Tinha-acesso-as-comunicacoes-de-quase-todos-os-seres-humanos-que-ja-tinham-tocado-num-computador.-O-que-revela-Snowden-no-seu-livro-
https://expresso.pt/internacional/2019-09-13-Tinha-acesso-as-comunicacoes-de-quase-todos-os-seres-humanos-que-ja-tinham-tocado-num-computador.-O-que-revela-Snowden-no-seu-livro-
https://rr.sapo.pt/2019/09/16/mundo/rebeldes-do-iemen-ameacam-com-novos-ataques-a-petroliferas/noticia/164697/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/petroleo-regista-a-maior-subida-desde-a-guerra-do-golfo-em-1991-depois-de-ataques-a-arabia-saudita-490188
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/italia-novo-governo-permite-desembarque-de-imigrantes-490064
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/trump-com-caminho-aberto-para-impor-tarifas-a-europa?ref=HP_Destaquesduasnot%C3%ADcias
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/mundo/detalhe/industria-chinesa-cresce-ao-ritmo-mais-lento-desde-2002-face-a-disputas-com-eua?ref=HP_Destaquesduasnot%C3%ADcias3
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1321030/inovacao-aposta-de-pequim-para-macau-inventar-um-centro-mundial
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1320908/governo-acusa-guaido-de-ligacao-a-criminosos-colombianos-mas-ele-contesta
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/policia-de-hong-kong-dispersa-manifestantes-com-gas-lacrimogeneo-e-canhoes-de-agua
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/talibas-permitem-de-novo-operacoes-da-cruz-vermelha-no-afeganistao
https://www.sapo.pt/noticias/internacional/combates-entre-milicias-na-republica-centro_5d7d4f9af7a73e7d12114530
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/chefe-da-diplomacia-venezuelana-garante-que-o-pais-esta-preparado-para-se-defender
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- 2019-09-14 - AOFA presente na Comemoração Nacional do 83º aniversário da Revolta dos 

Marinheiros de 8 de setembro de 1936, Dia Nacional da Praças das Forças Armadas (Novo) 

A convite das Direções da Associação de Praças (AP) e do Clube de Praças da Armada (CPA) a 

AOFA esteve presente na Cerimónia Comemorativa, tendo sido representada pelo Presidente do 

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

- 2019-09-03 - AOFA presente na Cerimónia Militar do Dia do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas  

A convite do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) a AOFA esteve 

presente na Cerimónia, tendo sido representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-08-01 - AOFA emite comunicado a propósito dos atrasos no chamado descongelamento 

das carreiras  

Todos sabemos que o descongelamento das progressões no regime remuneratório não foi o que 

a Justiça determinava, mas, mesmo feito de forma claramente insuficiente, nem assim avança. A 

AOFA entendeu por bem emitir um comunicado sobre o assunto, que, como habitualmente, foi 

enviado para: Presidência da República, Assembleia da República (todos os Grupos 

Parlamentares), Primeiro-Ministro, MDN, Chefes Militares, restantes Associações Profissionais de 

Militares, Organizações de Ex-Combatentes, Órgãos de Comunicação Social e, claro, Oficiais das 

Forças Armadas (Ver Mais) 

- 2019-07-18 - Os vários esquecimentos a  que têm sido sujeitos os militares  

A AOFA entendeu emitir um comunicado em que dá conta dos vários esquecimentos a que têm 

sido votados os militares: nomeadamente promoções e progressões no regime remuneratório, 

entre outras. (Ver Mais) 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/aofa-presente-na-comemoracao-nacional-do-83o-aniversario-da-revolta-dos-marinheiros-de-8-de-setembro-de-1936-dia-nacional-da-pracas-das-forcas-armadas/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/
http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-dos-atrasos-no-chamado-descongelamento-das-carreiras/
http://aofa.pt/os-varios-esquecimentos-a-que-tem-sido-sujeitos-os-militares/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Últimos dados oficiais a 30 de abril de 2019 

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Últimos dados oficiais a 30 de junho de 2019 

- AOFA – Saúde Militar – Documento de Suporte da AOFA na Audiência com o MDN  

- AOFA – Lei das Armas (inclui oficio)  

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

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

- 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 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

http://www.aofa.pt/rimp/2019_ABR_Remuneracoes.pdf
http://aofa.pt/rimp/2019_JUN_Efectivos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Saude_Militar_doc_suporte_audiencia_MDN_20181122.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/RC_RV_Documento.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/


 

 

 

 

 
- Associação Nacional de Sargentos 

- Associação de Praças 

- Associação dos Militares na Reserva e Reforma 

- Associação dos Pupilos do Exército  

- Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar  

- Associação de Comandos  

- Associação de Fuzileiros  

- Associação de Operações Especiais - Facebook  

- Associação Portuguesa de Paraquedistas  

- Tropas Paraquedistas Portuguesas  

- União Portuguesa de Paraquedistas  

- Boinas Verdes e Paraquedistas  

- 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 

5.2. Cultura 

https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
https://www.ape.pt/
https://www.aaacm.pt/
http://associacaocomandos.pt/
http://www.associacaofuzileiros.pt/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Ranger-Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Opera%C3%A7%C3%B5es-Especiais-142031869187491/
http://apparas.pt/
http://www.paraquedistas.com.pt/
https://www.uniao-portuguesa-paraquedistas.com/
https://boinas-verdes-e-para-quedistas.webnode.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

