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1 Grandes Destaques 

 

 

 

Aceda AQUI ao Comunicado Oficial da AOFA enviado aos Órgãos de Comunicação Social bem como a todas as 

Entidades Militares e Civis diretamente interessadas 

 

 

 

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


 

 

 

 

 
UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

Camaradas! Amigas e Amigos! A cerca de uma semana do início do julgamento dos nossos 

Camaradas Comandos (27 de Setembro), estes Valores com que a atual Direção se apresentou 

nas últimas eleições e que os Associados da AOFA sufragaram de forma absolutamente 

inequívoca, são aqueles que de forma natural, por sentidos e muito bem enraizados, 

praticamos diariamente. E porque assim é nunca abandonaremos “à sua sorte” qualquer 

camarada que de nós necessite, seja ou não Associado da AOFA. Se é Militar e está em 

dificuldades, garantidamente não fica para trás! Ao longo dos últimos 2 (dois) anos através 

desta Conta Solidária mas igualmente através de diversas outras iniciativas temos apoiado, e 

continuaremos a fazê-lo, os Camaradas Comandos porque nesta fase são estes Camaradas 

(Oficiais, Sargentos e Praças) que mais precisam! Tal como desde a 1ª hora…… Não lhes 

faltaremos, NUNCA!  

Apelamos a que todos, sem exceção, os Militares das Forças Armadas mas também aos nossos 

Concidadãos (parte importante das verbas até agora recolhidas foram provenientes de Civis) 

que não deixem de continuar a contribuir para esta causa, porque é da mais pura Justiça que 

se trata. Não podemos faltar-lhes! Não vamos faltar-lhes! 

Nesta altura e considerada a proximidade do início do julgamento, as despesas com advogados 

são cada vez maiores (novas faturas chegam todas as semanas e os valores em causa são 

muito significativos, sendo totalmente incomportáveis caso não se mantenha bem viva 

esta campanha de solidariedade). Nos próximos dias a AOFA procederá à validação e registo 

de todas estas novas faturas e dará conhecimento público dos novos valores em causa! 

Ainda assim e mesmo sem o registo das novas faturas apenas 72% das despesas foram 

cobertas pela Solidariedade dos Portugueses.  

Camaradas, Amigas e Amigos! Com Coragem, Determinação e Espírito de Corpo não 

deixaremos de Cumprir mais esta Missão! 



 

 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

 

E porque, também neste caso, de uma questão da mais elementar justiça se trata, 

apelamos a todos que assinem a petição “abaixo indicada” na defesa da Dignidade dos 

Ex-Militares que ingressaram na Administração Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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1 

 

  

         

 

 

 

-  Força de Fuzileiros portugueses embarca pela primeira vez em navio francês para missão no Golfo da 

Guiné (Marinha) 

- Magalhães – 500 anos (Marinha) 

- Efeméride: Afundamento do ex-NRP Almeida Carvalho (Marinha) 

- Militares portugueses prestaram cuidados de saúde a crianças na RCA (Exército) 

- Depósito Geral de Material abre portas à população (Força Aérea) 

- Portugal na missão de treino da União Europeia na República Centro-Africana (EMGFA) 

 

 

 

- Militares com quase cinco mil milhões para armamento em 12 anos (Diário de Notícias) 

- Autoridade Marítima alerta para cuidados a ter em praias não vigiadas (Expresso) 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Forca-de-Fuzileiros-portugueses-embarca-pela-primeira-vez-em-navio-frances-para-missao-no-Golfo-da-Guine.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Forca-de-Fuzileiros-portugueses-embarca-pela-primeira-vez-em-navio-frances-para-missao-no-Golfo-da-Guine.aspx
https://www.marinha.pt/pt/magalhaes500anos/Paginas/default.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/efemerides/Paginas/Efemeride-Afundamento-do-ex-NRP-Almeida-Carvalho-.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/666
https://www.emfa.pt/noticia-1880-deposito-geral-de-material-abre-portas-a-populacao
Portugal%20na%20missão%20de%20treino%20da%20União%20Europeia%20na%20República%20Centro-Africana
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/21-set-2018/interior/militares-com-quase-cinco-mil-milhoes-para-armamento-em-12-anos-9881154.html
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-21-Autoridade-Maritima-alerta-para-cuidados-a-ter-em-praias-nao-vigiadas#gs.mfjMYac


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- Hospital das Forças Armadas à espera de 47 médicos (Expresso) 

- Marco António Costa envia denúncia anónima sobre Tancos para a PGR (Expresso) 

- Quando a NATO conjuga a guerra com os negócios (Abril) 

 

 

 

 

- Curso de Comandos - Metamorfose  

- Comandos (127 curso) – A Viagem mais longa – Reportagem SIC  

- Força Aérea – Base Aberta nº 1 esteve aberta à população  

- Exército Português - Cavalaria - Perguntai ao Inimigo Quem Nós Somos!  

- RTP – Linha da Frente – A 3ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana 

- História dos carros de combate no exército português  

- C130 da Força Aérea Portuguesa | Reportagem CMTV  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

- 100 anos da Batalha de La Lys: 400 soldados portugueses morreram  

 

 

 

- Coronel Luís Alves Fraga - "Uma história de coisas militares"  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (II)”  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa (I)”  

- Capitão de Fragata José Neto Simões - "A Reforma das Forças Armadas e a Condição Militar”  

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa”  

- Capitão de Fragata José Neto Simões - "A reforma das Forças Armadas e a condição militar" 

  

 

 

 

 

 

- Joana Marques Vidal: "A hipótese de ser reconduzida nunca me foi colocada" (Diário de Notícias) 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.1. Em Portugal 

https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-20-Hospital-das-Forcas-Armadas-a-espera-de-47-medicos#gs.QwKaaJw
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-20-Marco-Antonio-Costa-envia-denuncia-anonima-sobre-Tancos-para-a-PGR#gs.d_TOg5Y
https://www.abrilabril.pt/internacional/quando-nato-conjuga-guerra-com-os-negocios
https://www.youtube.com/watch?v=mKBgXL8owMk&feature=youtu.be
https://sicnoticias.sapo.pt/programas/reportagemsic/2018-09-06-Comandos-127---2.-parte-1
https://www.youtube.com/watch?v=EwUZ2JWGtsM
https://www.youtube.com/watch?v=ynwEgfKvHKg
https://www.rtp.pt/play/p4231/e356368/linha-da-frente
https://www.youtube.com/watch?v=imNUgCn8pYI
https://www.youtube.com/watch?v=RVp6pFGE1LM
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://luisalvesdefraga.blogs.sapo.pt/uma-historia-de-coisas-militares-153713
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-ii
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-i
http://noticiasdealmeirim.pt/opiniao_completa.asp?id=7501
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa
https://www.publico.pt/2018/07/26/politica/opiniao/a-reforma-das-forcas-armadas-e-a-condicao-militar-1838890
https://www.dn.pt/poder/interior/a-hipotese-de-ser-reconduzida-nunca-me-foi-colocada-9885241.html


 

 

 

 

 
- Da política ao futebol, os processos que a procuradora que não gosta de holofotes vai herdar (Diário de 

Notícias) 

- INE confirma défice de 3% em 2017 com recapitalização da CGD (Diário de Notícias) 

- Fátima Carneiro eleita a patologista mais influente do mundo (Diário de Notícias) 

- Costa reitera que PGR deve ter um só mandato e que Lucília Gago foi a "primeira escolha" (Diário de 

Notícias) 

- INE: Défice fica nos 1,9% do PIB no primeiro semestre (Jornal de Notícias) 

- Consultor das PPP audita empresa familiar de inspectora das PPP (Público) 

- Esquerda une-se para travar exclusão de precários do Estado por falta de habilitações (Público) 

- Peritos defendem que com melhor gestão é possível reduzir recurso aos privados na saúde (Público) 

- Governo avisa que retoma da normalidade na função pública será gradual (Público) 

- BE quer que tempo de serviço dos professores comece a ser pago a partir de 2019 (Público) 

- CFP antevê défice de 2018 mais baixo do que o previsto pelo Governo (Público) 

- Centeno garante que não cederá a eleitoralismos e canta vitória sobre os bons resultados (Expresso) 

- Ministério das Finanças mantém, para já, previsão de défice de 0,7% do PIB este ano (Expresso) 

- Orçamento. Frente Comum sai da reunião com Governo sem proposta de aumentos (Expresso) 

- Casas continuam a ser vendidas a valores recorde (Abril) 

- Centeno garante que “mais uma vez, objetivos orçamentais vão ser cumpridos” (Rádio Renascença) 

 

  

 

 

- O "maior escândalo da Europa" pagava quatro anos de despesa do Estado português (Diário de Notícias) 

- De que falamos quando falamos de solidariedade europeia, perguntam-se líderes em Salzburgo (Público) 

- Brexit. Tusk disse que proposta de May "não irá funcionar" (Ionline) 

- EUA impõem sanções à China pela compra de jatos militares russos e mísseis terra-ar (Expresso) 

- O conselho e a condição de Trump para resolver a crise de refugiados na Europa: um muro entre o Saara 

e Espanha (Expresso) 

- Temer aproveita incêndio para privatizar gestão dos museus (Abril) 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

https://www.dn.pt/poder/interior/da-politica-ao-futebol-os-processos-que-a-procuradora-que-nao-gosta-de-holofotes-vai-herdar-9883933.html
https://www.dn.pt/poder/interior/da-politica-ao-futebol-os-processos-que-a-procuradora-que-nao-gosta-de-holofotes-vai-herdar-9883933.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/urgenteoe2017-ine-confirma-defice-de-3-em-2017-com-recapitalizacao-da-cgd-9885408.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/fatima-carneiro-eleita-a-patologista-mais-influente-do-mundo-9879835.html
https://www.dn.pt/poder/interior/costa-reitera-que-pgr-deve-ter-um-so-mandato-e-que-lucilia-gago-foi-a-primeira-escolha-9885919.html
https://www.dn.pt/poder/interior/costa-reitera-que-pgr-deve-ter-um-so-mandato-e-que-lucilia-gago-foi-a-primeira-escolha-9885919.html
https://www.jn.pt/economia/interior/defice-fica-nos-19-do-pib-no-primeiro-semestre-9885504.html
https://www.publico.pt/2018/09/21/economia/noticia/consultor-de-ppp-audita-empresa-familiar-de-inspectora-de-ppp-1844725
https://www.publico.pt/2018/09/21/economia/noticia/esquerda-unese-para-travar-exclusao-de-precarios-do-estado-por-falta-de-habilitacoes-1844735
https://www.publico.pt/2018/09/21/sociedade/noticia/mais-recursos-e-melhor-gestao-para-reduzir-recurso-aos-privados-na-saude-1844714
https://www.publico.pt/2018/09/20/politica/noticia/retoma-da-normalidade-na-funcao-publica-sera-gradual-1844748
https://www.publico.pt/2018/09/20/sociedade/noticia/be-quer-que-tempo-de-servico-dos-professores-comece-a-ser-pago-a-partir-de-2019-1844687
https://www.publico.pt/2018/09/20/economia/noticia/cfp-antecipa-defice-de-2018-mais-baixo-do-que-o-previsto-pelo-governo-1844631
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-21-Centeno-garante-que-nao-cedera-a-eleitoralismos-e-canta-vitoria-sobre-os-bons-resultados#gs.=rVHzAM
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-21-Ministerio-das-Financas-mantem-para-ja-previsao-de-defice-de-07-do-PIB-este-ano#gs.UBxL4pA
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-20-Orcamento.-Frente-Comum-sai-da-reuniao-com-Governo-sem-proposta-de-aumentos#gs.0lwbapI
https://www.abrilabril.pt/nacional/casas-continuam-ser-vendidas-valores-recorde
https://rr.sapo.pt/noticia/125187/centeno-garante-que-mais-uma-vez-objetivos-orcamentais-vao-ser-cumpridos
https://www.dn.pt/mundo/interior/o-maior-escandalo-da-europa-pagava-quatro-anos-de-despesa-do-estado-portugues-9881590.html
https://www.publico.pt/2018/09/20/mundo/noticia/de-que-falamos-quando-falamos-de-solidariedade-europeia-perguntamse-lideres-em-salzburgo-1844694
https://ionline.sapo.pt/artigo/626754/brexit-tusk-disse-que-proposta-de-may-nao-ira-funcionar?seccao=Mundo_i
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-21-EUA-impoem-sancoes-a-China-pela-compra-de-jatos-militares-russos-e-misseis-terra-ar#gs.UA6avR4
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-20-O-conselho-e-a-condicao-de-Trump-para-resolver-a-crise-de-refugiados-na-Europa-um-muro-entre-o-Saara-e-Espanha#gs.nHAfVq8
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-20-O-conselho-e-a-condicao-de-Trump-para-resolver-a-crise-de-refugiados-na-Europa-um-muro-entre-o-Saara-e-Espanha#gs.nHAfVq8
https://www.abrilabril.pt/internacional/temer-aproveita-incendio-para-privatizar-gestao-dos-museus


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

 

 

 

 

 

- 2018-09-06 - A AOFA na receção aos Militares da 3ª FND na República Centro-Africana (RCA)  

A AOFA esteve presente, através do Tenente-Coronel António Costa Mota (Presidente do Conselho 

Nacional) na receção aos nossos Camaradas Paraquedistas, mas também da Força Aérea, que, 

integrando a 3ª Força Nacional Destacada (FND) na RCA regressaram a casa (Ver Mais) 

- 2018-09-03 - AOFA nas Comemorações do Dia do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

(EMGFA) 

A convite do Almirante CEMGFA a AOFA esteve presente nas Comemorações do Dia do EMGFA que se 

realizaram em Belém. A representação da AOFA foi assegurada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais)  

- 2018-08-13 - AOFA recebida em audiência pelo CEMA  

A delegação da AOFA foi composta pelo Presidente da Assembleia-Geral, Capitão de Mar-e-Guerra 

António Almeida de Moura, Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota e 

pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Branco Batista (Ver Mais) 

- 2018-08-01 - Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” recebeu a AOFA na 

Assembleia da República (AR)  

Dando sequência aos pedidos de audiência apresentados pela AOFA a todos os Grupos Parlamentares e 

à Representação do PAN na AR, a AOFA foi hoje, 1 de Agosto de 2018, recebida pelo Grupo Parlamentar 

do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) 

A delegação da AOFA foi composta pelo Presidente do Conselho Nacional (CN), Tenente-Coronel António 

Costa Mota, pelo Secretário do CN, Capitão-Tenente Nuno Roboredo e pela Sócia da AOFA, Tenente 

Sandra Pimenta (Ver Mais) 

- 2018-07-21 - AOFA na homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do 

ultramar promovida pela Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de 

Canaveses  

A AOFA, representada pelo Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico, esteve presente na 

homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do ultramar (Ver Mais) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/a-aofa-na-rececao-aos-militares-da-3a-fnd-na-republica-centro-africana-rca/
http://aofa.pt/aofa-nas-comemoracoes-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas-emgfa/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cema/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-ecologista-os-verdes-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/aofa-na-homenagem-aos-combatentes-marcoenses-mortos-na-guerra-do-ultramar-promovida-pela-associacao-dos-combatentes-da-guerra-do-ultramar-de-marco-de-canaveses/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
- 2018-07-19 - AOFA emite comunicado a propósito do caso de Tancos  

Face ao ressurgimento do “caso de Tancos” junto da opinião pública, a AOFA entendeu por bem emitir 

um comunicado em que lembra a sua posição e faz algumas considerações (Ver Mais) 

-2018-07-18 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) recebeu a AOFA na 

Assembleia da República (AR)  

Dando sequência aos pedidos de audiência apresentados pela AOFA a todos os Grupos Parlamentares 

e à Representação do PAN na AR, a AOFA foi recebida pelo PCP (Ver Mais) 

 

- Comunicado – “IASFA! Mais uma quota para os Militares pagarem???” (Novo) 

- Ofício ao MDN – “Novos cortes no financiamento da ADM! Deficientes das Forças Armadas e Familiares”  

- Ofício ao MDN – “Capacidade Sobrante. Hospital das Forças Armadas”  

- Ofício ao MDN – “Declarações do MDN/SEDN na Comissão de Defesa sobre Desbloqueamentos de 

Progressões Remuneratórias”  

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

- AOFA (Efectivos nas Forças Armadas) – Actualizado a 31 de Dezembro de 2017  

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Actualizado a 31 de Outubro de 2017  

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-do-caso-de-tancos/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-comunista-portugues-pcp-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_IASFA_Mais_uma_quota_para_os_Militares_pagarem.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Familiares_dos_DFA_e_a_ADM_5JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_HFAR_Que_Capacidade_Sobrante_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Oficio_MDN_Audicao_na_AR_Reposicionamentos_3JUL2018.pdf
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/Comunicado_sobre_OE2018_14NOV2017.pdf
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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

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

- AOFA (EMFAR) - "O" Documento Fundamental! As Propostas concretas da AOFA para alteração do Estatuto 

dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

- AOFA (RAMMFA) – Posições apresentadas na Audição da AOFA à Comissão de Defesa da Assembleia da 

República sobre o Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas 

- AOFA (IASFA) – As Propostas e Sugestões da AOFA para a componente de Ação Social Complementar 

(ASC) e Governação do IASFA 

 

 

 

- AOFA – Caro(a) Associado(a)! Se ainda não o fez solicite os Cartões AOFA (gratuitos) 

para que os seus Familiares usufruam dos benefícios inerentes à Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) 

- AOFA – Pelouro de Apoio Social – Saiba “absolutamente tudo” sobre a Rede Nacional de 

Protocolos (RNP) da AOFA! 

 

 

 

 

 

 

- 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 

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

5.1. Páginas Oficiais 

http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/10_4_12_13_IASFA_PROPOSTA_Futuro_IASFA_Projecto_FINAL_JAN2016_Com_ANEXOS_e_Ass.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCCaY7nTRjv7a5scl4IhoWoBaDRzZGgaAtBaLIChsYkTA0wQ/viewform?c=0&w=1
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
http://www.aofa.pt/protocolos/A_AOFA_e_a_Rede_Nacional_de_Protocolos.pdf
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/


 

 

 

 

 
- 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 

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

