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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Camaradas! NUNCA como agora foi tão importante assinar e divulgar esta Petição! 

 

ASSINE A PETIÇÃO AQUI 
Notas Importantes : 

1. O campo "BI / Cartão de Cidadão" deve ser preenchido com o número completo de 

identificação (Ex: CC nº 00000000 0 ZZ0) 

2. O campo "Nome" deve ser preenchido com o Nome Completo 

3. No final não se esqueça de aceder ao seu mail para confirmar a assinatura 

http://aofa.pt/associados/inscricao/
https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT92747


 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

 

         

 

 

- Marinha Portuguesa organiza o maior exercício multinacional dos últimos dois anos (Marinha) 

- Força Aérea organiza prova de Orientação em Viseu – OriFAP (Força Aérea) 

 

 

 

- Relatório final de Tancos aprovado (Jornal de Notícias) 

- Tancos: PS e esquerda “chumbam” responsabilização de Azeredo Lopes e Costa (Sapo24) 

- Tancos: Relatório acusa Azeredo de secundarizar conhecimento que teve do "memorando" da PJM 

(Sapo24) 

- Tancos: PS recusa extinguir Polícia Judiciária Militar e aceita sugestão do PCP sobre forma de nomeação 

(Sapo24) 

- Tancos: PS aceita integrar "discrepância" de material recuperado sugerida pelo CDS (Sapo24) 

- Nova versão de relatório de Tancos diz que "não ficou provada" interferência política (Ionline) 

 

 

 

 

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

- A importância do mar Português no novo vídeo institucional da Marinha  

- RTP - Programa "Olhar o Mundo" (ver entre os minutos 2:00 e 13:45) sobre os nossos Camaradas 

Paraquedistas, mas também da Força Aérea, que integram a nossa 4ª Força Nacional Destacada na 

República Centro-Africana  

- LPM - Audição do General Nunes da Fonseca, Chefe do Estado-Maior do Exército, 23 de Janeiro  

- LPM - Audição do Almirante António Mendes Calado, Chefe do Estado-Maior da Armada, 22 Janeiro  

- LPM - Audição do General Manuel Teixeira Rolo, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, 16 Janeiro 

 

 

 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-organiza-o-maior-exercicio-multinacional-dos-ultimos-dois-anos.aspx
https://www.emfa.pt/noticia-2630-forca-aerea-organiza-prova-de-orientacao-em-viseu-orifap
https://www.jn.pt/nacional/interior/relatorio-final-de-tancos-aprovado-11025159.html
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tancos-ps-e-esquerda-chumbam-responsabilizacao-de-azeredo-lopes-e-costa
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tancos-relatorio-acusa-azeredo-de-secundarizar-conhecimento-que-teve-do-memorando-da-pjm
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tancos-ps-recusa-extinguir-policia-judiciaria-militar-e-aceita-sugestao-do-pcp-sobre-forma-de-nomeacao
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/tancos-ps-aceita-integrar-discrepancia-de-material-recuperado-sugerida-pelo-cds
https://ionline.sapo.pt/artigo/662301/nova-versao-de-relatorio-de-tancos-diz-que-nao-ficou-provada-interfer-ncia-politica?seccao=Portugal_i
https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/dae-a-mais-secreta-forca-militar-que-existe-em-portugal/5cfe47a20cf2587d42b95b65
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/A-importancia-do-mar-Portugues-no-novo-video-institucional-da-Marinha.aspx
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3563&title=audicao-do-general-nunes-da-fonseca-chefe-do-estado-maior-do-exercito
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3550&title=audicao-do-almirante-antonio-mendes-calado-chefe-do-estado-maior-da-a
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3528&title=audicao-do-general-manuel-teixeira-rolo-chefe-do-estado-maior-da-forc


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

 

 

 
- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Assistência na Doença aos Militares (ADM)! Reagir de forma 

decidida ou deitar a toalha ao chão? Uma mera questão retórica!”  

- Tenente-General Formeiro Monteiro – “O Serviço de Saúde Militar: que futuro?"  

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho – “O Cartão do Combatente”  

- Tenente-General Mário Cabrita – "Os Beijos de Judas"  

 

 

 

 

 

 

- 20 anos de Bolonha: quadruplicou número de portugueses a estudar pela Europa (Diário de Notícias) 

- Ministra da Saúde deixa de lado a possibilidade de comparticipar as três novas vacinas em debate 

(Diário de Notícias) 

- Portugal vai precisar renovar metade dos professores na próxima década (Diário de Notícias) 

- PS tenta conversações com PSD para aprovar Lei de Bases da Saúde (Público) 

- Relatório da comissão multidisciplinar sobre violência doméstica conhecido com três semanas de atraso 

(Público) 

- Nova Lei de Bases da Saúde cada vez mais improvável (Ionline) 

- Caixa. Constâncio defende-se de "calúnias" e acusa Berardo de ter mentido (Ionline) 

- Costa garante que português acusado de ajudar imigração ilegal está a ser apoiado (Expresso) 

- Ministra da Justiça garantiu aos procuradores que vão ganhar o mesmo que os juízes (Expresso) 

- Lei será explícita: procuradores também vão poder ganhar mais do que o primeiro-ministro 

(Observador) 

- «O SNS defende-se dando resposta aos portugueses» (Abril) 

- Benefícios fiscais e taxas de IVA mais baixas tiram 6% do PIB ao Orçamento. Grupo de trabalho defende 

que não pode ficar tudo na mesma (Economia Online) 

- Polícias do corpo de intervenção concentrados em Belas em protesto (Notícias ao Minuto) 

- Frente Comum entrega petição no parlamento com mais de 26 mil assinaturas (Notícias ao Minuto) 

- Infrações detetadas durante fiscalização a empresas de segurança privada (Sapo24) 

http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Formeiro_Monteiro_SSM.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_O_Cartao_do_Combatente.pdf
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/os-beijos-de-judas-10905020.html?fbclid=IwAR2fwUy0cnNC_WRgZ3hfM1AVlMvIHCjXcl2wuc-j-dw6L0Va4E3Ff2idyPM
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-jun-2019/interior/20-anos-de-bolonha-quadruplicou-numero-de-portugueses-a-estudar-pela-europa-11023358.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/ministra-da-saude-deixa-de-lado-a-possibilidade-de-comparticipar-as-tres-novas-vacinas-em-debate-11024692.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/portugal-vai-precisar-renovar-metade-da-classe-docente-na-proxima-decada---ocde-11024997.html
https://www.publico.pt/2019/06/19/politica/noticia/ps-tenta-conversacoes-psd-aprovar-lei-bases-saude-1876917
https://www.publico.pt/2019/06/19/sociedade/noticia/relatorio-comissao-multidisciplinar-violencia-domestica-conhecido-tres-semanas-atraso-1876924
https://ionline.sapo.pt/artigo/662391/nova-lei-de-bases-da-sa-de-cada-vez-mais-improvavel-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/662370/caixa-const-ncio-defende-se-de-cal-nias-e-acusa-berardo-de-ter-mentido?seccao=Dinheiro_i
https://expresso.pt/sociedade/2019-06-18-Costa-garante-que-portugues-acusado-de-ajudar-imigracao-ilegal-esta-a-ser-apoiado
https://expresso.pt/sociedade/2019-06-18-Ministra-da-Justica-garantiu-aos-procuradores-que-vao-ganhar-o-mesmo-que-os-juizes
https://observador.pt/2019/06/19/lei-sera-explicita-procuradores-tambem-vao-poder-ganhar-mais-do-que-o-primeiro-ministro/
https://www.abrilabril.pt/nacional/o-sns-defende-se-dando-resposta-aos-portugueses
https://eco.sapo.pt/2019/06/17/beneficios-fiscais-e-taxas-de-iva-mais-baixas-tiram-6-do-pib-ao-orcamento-grupo-de-trabalho-defende-que-nao-pode-ficar-tudo-na-mesma/
https://eco.sapo.pt/2019/06/17/beneficios-fiscais-e-taxas-de-iva-mais-baixas-tiram-6-do-pib-ao-orcamento-grupo-de-trabalho-defende-que-nao-pode-ficar-tudo-na-mesma/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1273095/policias-do-corpo-de-intervencao-concentrados-em-belas-em-protesto
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1273040/frente-comum-entrega-peticao-no-parlamento-com-mais-de-26-mil-assinaturas
https://ionline.sapo.pt/artigo/662359/infracoes-detetadas-durante-fiscalizacao-a-empresas-de-seguranca-privada?seccao=Portugal_i


 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

- Sindicato da PSP move ação judicial após denunciar problemas com fardamento (Sapo24) 

- Venezuela: Portugal não deve fazer previsões sobre o futuro do país (Sapo24) 

- Costa quer Portugal sem centrais a carvão e com 80% de energias renováveis em 2030 (Sapo24) 

- Governo saúda instrumento orçamental da zona euro que deve ser validado na sexta-feira (Sapo24) 

- Português acusado de ajudar imigração ilegal diz que ainda não foi contactado pelo Governo (Sapo24) 

  

  

 

 

- Trump volta a candidatar-se a presidente dos EUA (Ionline) 

- Juan Guaidó vai ser investigado por suspeita de corrupção (Ionline) 

- Trump acusa Europa de estar ao lado da China contra os Estados Unidos (Expresso) 

- Brasil. Lei das armas de Jair Bolsonaro foi chumbada no Senado (Observador) 

- Síria: Número de mortos em confrontos aumenta para 55 (Notícias ao Minuto) 

- Pelo menos 15 mortos em base militar num ataque atribuído ao Boko Haram (Notícias ao Minuto) 

- Pentágono concedeu mais ajuda militar à Ucrânia (Notícias ao Minuto) 

- Escalada de tensão no Golfo devido a disputa entre EUA e Irão (Notícias ao Minuto) 

- Juncker elogia Portugal e Espanha pelo "caminho credível e de cooperação" (Notícias ao Minuto) 

- Planeta Terra: uma máquina de produzir refugiados (Jornal Económico) 

- ONU: Mais de 70 milhões de pessoas deslocadas no mundo, o maior número de sempre (Sapo24) 

- António Guterres pede a Moscovo e Ancara que "estabilizem situação" na Síria (Sapo24) 

- Trump confirma reunião com Presidente chinês sobre guerra comercial EUA/China (Sapo24) 

- Turquia: Ancara volta a rejeitar ultimato dos EUA sobre compra de mísseis russos (Sapo24) 

- Venezuela: Cruz Vermelha anuncia entrada de 24 toneladas de ajuda humanitária (Sapo24) 

- Donald Trump anuncia a retirada de milhões de imigrantes ilegais nos EUA (Sapo24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/sindicato-da-psp-move-acao-judicial-apos-denunciar-problemas-com-fardamento
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/venezuela-portugal-nao-deve-fazer-previsoes-sobre-o-futuro-do-pais
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/costa-quer-portugal-sem-centrais-a-carvao-e-com-80-de-energias-renovaveis-em-2030
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/governo-sauda-instrumento-orcamental-da-zona-euro-que-deve-ser-validado-na-sexta-feira
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/portugues-acusado-de-ajudar-imigracao-ilegal-diz-que-ainda-nao-foi-contactado-pelo-governo
https://ionline.sapo.pt/artigo/662382/trump-volta-a-candidatar-se-a-presidente-dos-eua?seccao=Mundo_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/662375/juan-guaido-vai-ser-investigado-por-suspeita-de-corrupcao?seccao=Mundo_i
https://expresso.pt/economia/2019-06-18-Trump-acusa-Europa-de-estar-ao-lado-da-China-contra-os-Estados-Unidos
https://observador.pt/2019/06/19/lei-das-armas-de-jair-bolsonaro-foi-chumbada-no-senado/
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1273162/siria-numero-de-mortos-em-confrontos-aumenta-para-55
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1273155/pelo-menos-15-mortos-em-base-militar-num-ataque-atribuido-ao-boko-haram
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1273055/pentagono-concedeu-mais-ajuda-militar-a-ucrania
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1272963/escalada-de-tensao-no-golfo-devido-a-disputa-entre-eua-e-irao
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1273395/juncker-elogia-portugal-e-espanha-pelo-caminho-credivel-e-de-cooperacao
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/planeta-terra-uma-maquina-de-produzir-refugiados-457855
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/onu-mais-de-70-milhoes-de-pessoas-deslocadas-no-mundo-o-maior-numero-de-sempre
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/antonio-guterres-pede-a-moscovo-e-ancara-que-estabilizem-situacao-na-siria
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/trump-confirma-reuniao-com-presidente-chines-sobre-guerra-comercial-euachina
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/turquia-ancara-volta-a-rejeitar-ultimato-dos-eua-sobre-compra-de-misseis-russos
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/venezuela-cruz-vermelha-anuncia-entrada-de-24-toneladas-de-ajuda-humanitaria
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/donald-trump-anuncia-a-retirada-de-milhoes-de-imigrantes-ilegais-nos-eua


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

- 2019-06-15 - AOFA realizou Workshop de Alimentação Saudável – Alimentação Alcalina: A 

importância do PH na Saúde  

O Workshop decorreu na Sede da AOFA e foram atingidos os objetivos preconizados. À Drª 

Helga Ramos (Farmacêutica e Naturopata) a AOFA endereça os maiores agradecimentos pela 

realização deste importante evento. (Ver Mais) 

- 2019-06-12 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Infantaria nº 15  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota e do Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos, 

reuniu, em Tomar, com os Oficiais do Regimento de Infantaria nº15 (RI15) (Ver Mais) 

2019–06–10 -  AOFA presente nas Comemorações Oficiais do Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portuguesas  

A convite de Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças 

Armadas, a AOFA esteve presente através do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-06-10 - AOFA presente no Encontro Nacional de Combatentes, junto ao Monumento 

aos Nossos Mortos, perto da Torre de Belém  

O 10 DE JUNHO NÃO É ONDE O HOMEM QUISER! É aqui! (Ver Mais) 

- 2019-06-06 - AOFA presente no lançamento do livro “Pensar a Defesa Nacional, Pensar as 

Forças Armadas”  

Representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Augusto Proença 

da Costa Mota, a AOFA este presente no lançamento do livro “Pensar a Defesa Nacional, Pensar 

as Forças Armadas”, da autoria do General Pinto Ramalho. O autor e a obra foram 

apresentados pelo Dr. Jaime Gama e pelo General Martins Barrento, tendo o evento decorrido 

nas Caves Manuelinas do Museu Militar (Ver Mais) 

- 2019-06-05 - AOFA presente no Colóquio “Portugal e a NATO – 70º Aniversário da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte”  

http://www.aofa.pt/
http://aofa.pt/aofa-realizou-workshop-de-alimentacao-saudavel-alimentacao-alcalina-a-importancia-do-ph-na-saude/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-regimento-de-infantaria-no-15/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-oficiais-do-dia-de-portugal-de-camoes-e-das-comunidades-portuguesas/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-encontro-nacional-de-combatentes-junto-ao-monumento-aos-nossos-mortos-perto-da-torre-de-belem/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-lancamento-do-livro-pensar-a-defesa-nacional-pensar-as-forcas-armadas/


 

 

 

 

 
A convite da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da NATO, a 

AOFA, representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Augusto 

Proença da Costa Mota, esteve presente no Colóquio “Portugal e a NATO – 70º Aniversário da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte” (Ver Mais) 

- 2019-06-03 - AOFA solicita às Chefias Militares informação sobre os efeitos práticos do 

descongelamento de progressões no regime remuneratório  

Publicado que foi o Decreto-Lei 65/2019, que descongelou – de uma forma por nós considerada 

inaceitável – as progressões no regime remuneratório, a AOFA entendeu solicitar às Chefias 

Militares informação sobre as consequências práticas daquela publicação (Ver Mais) 

- 2019-06-01 - AOFA presente no 87º Aniversário da Associação dos Pupilos do Exército 

A AOFA foi representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António 

Augusto Proença da Costa Mota, na cerimónia comemorativa do 87º Aniversário da Associação 

dos Pupilos do Exército, que ocorreu na sede desta prestigiada organização (Ver Mais) 

- 2019-06-01 - AOFA presente na Sessão Solene comemorativa do 119º Aniversário da 

Sociedade Recreativa Musical Trafariense 

A Sociedade Musical Recreativa Trafariense comemorou o 119º Aniversário no passado dia 8 de 

Maio, entendendo promover uma Sessão Solene alusiva à efeméride. Esteve presente em 

representação da AOFA o Coronel Luís Paula Campos, Vogal do Conselho Nacional (Ver Mais) 

- 2019-05-29 - AOFA presente na Cerimónia Militar comemorativa do Dia das Operações de 

Paz e Humanitárias (Capacetes Azuis)  

A AOFA, a convite do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, esteve oficialmente 

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

António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-05-22 – A AOFA reuniu com os Oficiais do Comando Aéreo  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota e do Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos, 

reuniu, em Monsanto, com os Oficiais do Comando Aéreo (CA) (Ver Mais) 

- 2019-05-22 - AOFA reforça a posição já assumida em conjunto com um comunicado 

exprimindo o seu repúdio.  

Foi publicado o Decreto-Lei nº 65/2019 e, com ele, as regras para o que foi chamado de 

descongelamento das carreiras especiais. Depois de uma tomada de posição em conjunto com 

as restantes Associações de Militares, bem como com a da GNR e da Polícia Marítima, surge o 

nosso reforço ao repúdio então manifestado (Ver Mais) 

http://aofa.pt/aofa-presente-no-coloquio-portugal-e-a-nato-70o-aniversario-da-organizacao-do-tratado-do-atlantico-norte/
http://aofa.pt/aofa-solicita-as-chefias-militares-informacao-sobre-os-efeitos-praticos-do-descongelamento-de-progressoes-no-regime-remuneratorio/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-87o-aniversario-da-associacao-dos-pupilos-do-exercito/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-sessao-solene-comemorativa-do-119o-aniversario-da-sociedade-recreativa-musical-trafariense/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-comemorativa-do-dia-das-operacoes-de-paz-e-humanitarias-capacetes-azuis/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-comando-aereo/
http://aofa.pt/aofa-reforca-a-posicao-ja-assumida-em-conjunto-com-um-comunicado-exprimindo-o-seu-repudio/


 

 

 

 

 
- 2019-05-21 - Associações respondem com comunicado à saída do Decreto-Lei sobre o 

descongelamento das progressões remuneratórias  

Foi publicado o Decreto Lei nº 65/2019, de 20 de Maio, ( 

http://www.aofa.pt/rimp/Decreto_Lei_65_2019.pdf ) que “aparentemente” formaliza a injustiça 

e as várias ilegalidades respeitantes à consideração de uma ínfima parte do tempo congelado (7 

anos) para as Progressões Horizontais nas Carreiras dos Militares das Forças Armadas (Ver 

Mais) 

- 2019-05-19 - A AOFA esteve 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 Coimbra. A AOFA esteve representada pelo Presidente 

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

- 2019-05-17 - Arrendamento de casas do IASFA: AOFA responde a projeto de diploma 

apresentado pelo MDN  

Sinteticamente, cumpre assinalar que o projeto passa por proporcionar esse arrendamento aos 

que se disponham a realizar obras num montante que não exceda os 5.000 euros sendo que, 

na nossa resposta, com o pouco que se vem conseguindo saber do (mau!) estado do 

património habitacional do IASFA, para além de evidenciarmos dúvidas sobre a forma como 

factualmente foi possível chegar a esse montante e quantas habitações seriam por ele 

abrangidos, não pudemos deixar de assinalar que não foi realizado um estudo que permitisse 

concluir por que razão, nos últimos anos, se tem apenas investido uma ínfima parte das verbas 

recebidas pelos arrendamentos (Ver Mais) 

- 2019-05-15 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Comando Operacional dos Açores (COA)  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota, reuniu na Ilha de S.Miguel, em Ponta Delgada, com os Oficiais do COA (Ver Mais) 

- 2019-05-14 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Base Aérea nº 4 (BA4)  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota, reuniu na Ilha Terceira com os Oficiais da BA4 (Ver Mais) 

- 2019-05-07 - Descongelamento das progressões remuneratórias: Associações de Militares, 

da GNR e da Polícia Marítima emitem comunicado  

Desde a decisão tomada em comissão da Assembleia da República sobre o chamado 

descongelamento das carreiras dos professores, com óbvias consequências sobre outros Corpos 

Especiais da Administração Pública, temos vindo a assistir a um pouco de tudo: à dramatização 

http://aofa.pt/associacoes-respondem-com-comunicado-a-saida-do-decreto-lei-sobre-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias/
http://aofa.pt/associacoes-respondem-com-comunicado-a-saida-do-decreto-lei-sobre-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias/
http://aofa.pt/a-aofa-esteve-presente-nas-comemoracoes-oficiais-do-dia-da-marinha/
http://aofa.pt/arrendamento-de-casas-do-iasfa-aofa-responde-a-projeto-de-diploma-apresentado-pelo-mdn/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-comando-operacional-dos-acores-coa/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-base-aerea-no-4-ba4/


 

 

 

 

 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

por parte do Primeiro-Ministro; à exibição de números não fundamentados, nomeadamente, 

apresentando-os como imediatos a uma eventual decisão; aos recuos de alguns partidos e à 

manutenção da posição de outros; etc. (Ver Mais) 

- 2019-05-05 - AOFA presente no 35º Aniversário da Delegação do Clube do Sargento da 

Armada  

Cumprindo, antes de mais, o dever de fazer votos para que o CSA e a sua Delegação continuem 

a pugnar, dentro das respetivas competências, pela defesa da Condição Militar, assinalamos 

que a AOFA foi representada pelo nosso Presidente, Tenente-Coronel António Augusto Proença 

da Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-05-03 - Associações Profissionais de Militares emitem comunicado sobre o 

descongelamento das progressões remuneratórias  

O descongelamento do tempo de serviço para a chamada progressão nas carreiras dos 

professores, que ontem teve lugar na Assembleia da República, abriu idênticas, porque justas e 

inevitáveis, perspetivas de que o mesmo suceda noutras categorias profissionais, 

nomeadamente nos militares e profissionais da GNR e da Polícia Marítima (Ver Mais) 

 

 

 

 

- 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 (Efetivos nas Forças Armadas) – Atualizado a 31 de Dezembro de 2017  

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Atualizado 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://aofa.pt/descongelamento-das-progressoes-remuneratorias-associacoes-de-militares-da-gnr-e-da-policia-maritima-emitem-comunicado/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-35o-aniversario-da-delegacao-do-clube-do-sargento-da-armada/
http://aofa.pt/associacoes-profissionais-de-militares-emitem-comunicado-sobre-o-descongelamento-das-progressoes-remuneratorias-2/
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/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/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
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf


 

 

 

 

 
4.3. 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) – Página Oficial 

- 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 

- 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  

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/
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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- 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://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

