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1 Grandes Destaques 

 

 

Nota Importante : A Cerimónia de Tomada de Posse é um evento público. De qualquer forma e por 

questões de Organização a pré-inscrição é obrigatória para todos os que a ela pretendam assistir 

 

 

Aceda AQUI ao trabalho sobre Efectivos nas Forças Armadas 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao trabalho sobre Remunerações na Administração Pública 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

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


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

 

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 

 

  
         

 

 

 

- Marinha comemora Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com atividades culturais (Marinha) 

- Marinha organiza primeiro seminário internacional da Ciberdefesa no Domínio Marítimo (Marinha) 

- Brigada Mecanizada comemorou o seu 40º aniversário (Exército)  

- Exército testa apoio a catástrofes no “FÉNIX 18 (Exército) 

- Base Aérea N.º6 já recebeu a visita de mais de 470 estudantes (Força Aérea) 

- 1200 militares preparam-se para missões reais em Beja (Força Aérea) 

- Museu do Ar assinala 50.º aniversário (Força Aérea) 

 

 

 

 

http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Dia-internacional-monumentos-e-sitios-atividades.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Marinha-Portuguesa-organiza-primeiro-seminario-internacional-da-Ciberdefesa-no-Dominio-Maritimo.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/492
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/493
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/493
http://www.emfa.pt/www/noticia-1702-base-aerea-n-6-ja-recebeu-a-visita-de-mais-de-470-estudantes
http://www.emfa.pt/www/noticia-1703-1200-militares-preparam-se-para-missoes-reais-em-beja
http://www.emfa.pt/www/noticia-1701-museu-do-ar-assinala-50-aniversario


 

 

 

 

 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

 

- Novo Campus da Defesa poderá custar até 30 milhões de euros (Diário de Notícias) 

- Fim do armamento a pedido. Militares só podem comprar o que já existe no mercado (Diário de 

Notícias) 

- Polícias e militares começam maio em vigília junto ao Palácio de Belém (Jornal de Notícias) 

- Polícias e militares à porta de Marcelo (Correio da Manhã) 

- Polícias e militares marcam para Maio vigília junto ao Palácio de Belém sem data para terminar (Público) 

- Polícias e militares vão fazer protesto em desfiles do 25 de Abril (Ionline) 

- Polícias e militares marcam vigília para Belém: “Começa às 18h de 2 de maio e não tem data para 

terminar” (Expresso) 

- Polícias e militares marcam para maio vigília junto ao Palácio de Belém (Observador) 

- Inédito. Polícias e militares juntam-se contra congelamento das carreiras (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

- Força Aérea resgata tripulante de pesqueiro a 330 km da Terceira (Novo) 

- 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.dn.pt/portugal/interior/novo-campus-da-defesa-podera-custar-ate-30-milhoes-de-euros-9266800.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/fim-do-armamento-a-pedido-militares-so-podem-comprar-o-que-ja-existe-no-mercado-9266784.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/policias-e-militares-protestam-em-maio-junto-ao-palacio-de-belem-9266111.html
http://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/policias-e-militares-a-porta-de-marcelo
https://www.publico.pt/2018/04/17/sociedade/noticia/policias-e-militares-marcam-para-maio-vigilia-junto-ao-palacio-de-belem-caudio-e-video-1810680
https://ionline.sapo.pt/artigo/608710/-policias-e-militares-vao-fazer-protesto-em-desfiles-do-25-de-abril?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-04-17-Policias-e-militares-marcam-vigilia-para-Belem-Comeca-as-18h-de-2-de-maio-e-nao-tem-data-para-terminar
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-04-17-Policias-e-militares-marcam-vigilia-para-Belem-Comeca-as-18h-de-2-de-maio-e-nao-tem-data-para-terminar
https://observador.pt/2018/04/17/policias-e-militares-marcam-para-maio-vigilia-junto-ao-palacio-de-belem/
http://rr.sapo.pt/noticia/110946/inedito-policias-e-militares-juntam-se-contra-congelamento-das-carreiras
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 

 

 

 

- 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" 

 

 

  

 

 

 

- Portugal é o país do euro que mais corta no défice público entre 2015 e 2019 (Diário de Notícias) 

- Ferro diz que deputados "não infringiram nenhuma lei" com os apoios às viagens (Diário de Notícias) 

- Em Grenoble lutou-se contra o fascismo em Portugal (Diário de Notícias) 

- Milho e favas portuguesas na Arca de Noé (Jornal de Notícias) 

- Costa e Rio assinam acordo para descentralização quarta-feira (Jornal de Notícias) 

- Ministro espera que pediatria do São João esteja concluída em dois anos (Público) 

- Governo quer alterar mapa dos tribunais mas há juízes a contestar (Público) 

- Neurocirurgia do São João deixa os contentores ao fim de 11 anos (Público) 

- Ordens unem-se para propor texto-base do pacto para a saúde (Ionline) 

- Professores avançam com iniciativa independente sobre tempo de serviço congelado (Ionline) 

- Mais de 150 projetos de investigação em saúde em busca de financiamento (Ionline) 

- Centeno: OE 2019 “depende menos de mim do que imaginam” (Expresso) 

- Portugal financia-se em 1.250 milhões com taxas negativas (Notícias ao Minuto) 

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

 

 

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
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal-e-o-pais-do-euro-que-mais-corta-no-defice-publico-entre-2015-e-2019-9267154.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/ferro-defende-que-deputados-das-ilhas-nao-infringiram-nenhuma-lei-com-os-apoios-as-viagens-9266899.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/maio-de-68-em-grenoble-lutou-se-contra-o-fascismo-em-portugal-9267546.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/milho-e-favas-portuguesas-na-arca-de-noe-9266916.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/costa-e-rio-assinam-acordo-para-descentralizacao-quarta-feira-9266223.html
https://www.publico.pt/2018/04/18/sociedade/noticia/ministro-espera-que-pediatria-do-sao-joao-esteja-concluida-em-dois-anos-1810777
https://www.publico.pt/2018/04/18/sociedade/noticia/ministerio-da-justica-retoca-organizacao-dos-tribunais-e-nem-tudo-e-consensual-1810593
https://www.publico.pt/2018/04/18/sociedade/noticia/ao-fim-de-11-anos-a-neurocirurgia-do-sao-joao-vai-deixar-os-contentores-1810714
https://ionline.sapo.pt/artigo/608708/ordens-unem-se-para-propor-texto-base-do-pacto-para-a-sa-de-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/608718/professores-avancam-com-iniciativa-independente-sobre-tempo-de-servico-congelado-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/608691/mais-de-150-projetos-de-investigacao-em-sa-de-em-busca-de-financiamento-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/revista-de-imprensa/2018-04-18-Centeno-OE-2019-depende-menos-de-mim-do-que-imaginam
https://www.noticiasaominuto.com/economia/994941/portugal-financia-se-em-1250-milhoes-com-taxas-negativas
https://www.noticiasaominuto.com/economia/994922/taxas-euribor-mantem-se-a-3-9-e-12-meses-e-caem-a-6-meses


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo 

 

 

 

- Diretor da CIA encontrou-se em segredo com Kim Jong-un (Diário de Notícias) 

- Relatório antevê perdas brutais para Reino Unido em todos os cenários pós-"Brexit" (Público) 

- Deputados independentistas catalães emocionam Marcelo com a Grândola (Público) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 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)  

- 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?  

http://www.aofa.pt/
https://www.dn.pt/mundo/interior/contactos-ao-mais-alto-nivel-com-lider-norte-coreano-nao-foram-com-trump---casa-branca-9267231.html
https://www.publico.pt/2018/04/18/mundo/noticia/estudo-anteve-perdas-de-milhoes-para-todos-os-cenarios-posbrexit-1810772
https://www.publico.pt/2018/04/17/mundo/noticia/deputados-independentistas-catalaes-despedemse-de-marcelo-com-a-grandola-1810683
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=979
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=978
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=977


 

 

 

 

 
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 

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 

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


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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) 

- 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/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/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/
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

