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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AOFA está profundamente grata às Entidades que connosco colaboraram, sem as quais este evento não 

seria possível: 

- União das Freguesias de Caparica e Trafaria 

- Camara Municipal de Almada 

- Administração do Porto de Lisboa 

- Capitania do Porto de Lisboa (Delegação Trafaria) 

- Bombeiros Voluntários da Trafaria 

- Guarda Nacional Republicana 

Aos nossos Parceiros da Rede Nacional de Protocolos da AOFA que nos apoiaram : 

- Clínicas VITACENTRO 

- Clínica IMED VASCO DA GAMA 

- Clínica DENTAL PARK 

- Clínica SAUDAVELMENTE 

E, claro, às/aos cerca de 20 (vinte) profissionais que coordenaram e orientaram todas as actividades, 

provenientes dos nossos Parceiros: 

- AQUAFITNESS HEALTH CLUBS 

- 1 FIGHT 

- 2B FIT CLUB FITNESS CENTER 

- EDDY SILVA 

- CARLA FERRAZ 

- MIGUEL GARRANA AMARAL 

- AM RITA - ESTUDIO DE YOGA 

- FOR FASHION ART PHOTO 

Agradecimentos ainda muito especiais a: 

- Paulo Ornelas Correia (Massagista Profissional) 

- Lucília Duarte (Nutricionista) 

- Otília Oliveira e Luís Monteiro (Apoio Logístico nas Refeições) 



 

 

 

 

 
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


 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
http://aofa.pt/associados/inscricao/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

         

 

 

- Marinha Portuguesa recupera equipamento oceanográfico norte-americano nos Açores (Marinha) 

- Militares da Zona Militar dos Açores realizam patrulhamentos de vigilância e deteção aos incêndios em 

Tavira (Exército) 

- Chefe do Estado-Maior do Exército acompanhou patrulha de vigilância e deteção de incêndios (Exército) 

- Exército participa na Procissão da Senhora das Graças em Chaves (Exército) 

- Exército atribui título de Membro Honorário de Operações Especiais ao Presidente da República e 

Comandante Supremo das Forças Armadas (Exército) 

- “Corte-Real” participa no exercício GABIAN 19.3 e na entrega de Comando da EUROMARFOR (EMGFA) 

 

 

 

 

- Governo promove militares antes das eleições (Diário de Notícias) 

- Nova antena. Militares já não dependem das empresas de telecomunicações (Diário de Notícias) 

- Programas para a Defesa: da falta de efectivos à saída da NATO (Público) 

- Costa desvaloriza efeitos da acusação do Ministério Público sobre Tancos (Rádio Renascença) 

 

 

 

 

- Espingarda Automática G3 - Uma história a unir gerações  

- 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  

  

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-recupera-equipamento-oceanografico-norte-americano-nos-Acores.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1176
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1176
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1177
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1178
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1180
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1180
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1438
https://www.dn.pt/poder/interior/governo-promove-militares-antes-das-eleicoes-11327198.html
https://www.dn.pt/poder/interior/nova-antena-militares-ja-nao-dependem-das-empresas-de-telecomunicacoes-11319351.html
https://www.publico.pt/2019/09/22/politica/noticia/programas-defesa-falta-efectivos-saida-nato-1887269
https://rr.sapo.pt/2019/09/23/legislativas-2019/costa-desvaloriza-efeitos-da-acusacao-do-ministerio-publico-sobre-tancos/noticia/165615/
https://www.youtube.com/watch?v=ivn-Cg8bkno&fbclid=IwAR0OFQL9L78UiJIXhx29aL_ZE31bU0yfWNcuBSlQ4lKJguCNDxSG1KCatDk
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 
- Major-General Carlos Branco – “A Venezuela e a Ucrânia, duas faces da mesma moeda”  

- 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"  

 

 

 

 

 

 

 

- Eleições históricas na Madeira. PSD perde maioria. PS mais do que triplica. Coligação de direita à vista 

(Diário de Notícias) 

- Comboio no Montijo custaria cem milhões e teria "utilidade limitada" (Diário de Notícias) 

- A intenção de voto para as eleições legislativas dia a dia (Jornal de Notícias) 

- Não pode votar dia 6 de Outubro? Saiba como pode votar antecipadamente (Público) 

- Portugal não aderiu a rede europeia de Proteção Civil criada depois dos incêndios de 2017 (Expresso) 

- Brexit. Marcelo promulga diploma do Governo que alarga medidas de contingência (Observador) 

- Viver «com dignidade» exigiria 1149 euros mensais (Abril) 

 

  

 

 

- Partidos árabes apoiam Benny Gantz para primeiro-ministro de Israel (Diário de Notícias) 

- 60 líderes mundiais juntam-se para encontrar um caminho capaz de salvar o planeta (Diário de Notícias) 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/a-venezuela-e-a-ucrania-duas-faces-da-mesma-moeda-491299
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
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-set-2019/interior/eleicoes-historicas-na-madeira-psd-perde-maioria-psd-mais-do-que-triplica-coligacao-de-direita-a-vista-11328241.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-set-2019/interior/eleicoes-historicas-na-madeira-psd-perde-maioria-psd-mais-do-que-triplica-coligacao-de-direita-a-vista-11328241.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/comboio-no-montijo-custaria-cem-milhoes-e-teria-utilidade-limitada-11324809.html
https://www.jn.pt/nacional/infografias/interior/a-intencao-de-voto-para-as-eleicoes-legislativas-11325448.html
https://www.publico.pt/2019/09/22/politica/noticia/prazos-voto-antecipado-distancia-guia-perceber-eleicoes-legislativas-1886943
https://expresso.pt/sociedade/2019-09-23-Portugal-nao-aderiu-a-rede-europeia-de-Protecao-Civil-criada-depois-dos-incendios-de-2017
https://observador.pt/2019/09/22/brexit-marcelo-promulga-diploma-do-governo-que-alarga-medidas-de-contingencia/
https://www.abrilabril.pt/trabalho/viver-com-dignidade-exigiria-1149-euros-mensais
https://www.dn.pt/mundo/interior/partidos-arabes-apoiam-benny-gantz-para-primeiro-ministro-de-israel-11327807.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/23-set-2019/interior/60-lideres-mundiais-juntam-se-para-encontrar-um-caminho-capaz-de-salvar-o-planeta-11327711.html


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Governo cumprirá decisão do Supremo sobre suspensão do Parlamento, garante chefe da diplomacia 

britânica (Expresso) 

- Irão vai apresentar plano de segurança para o Golfo Pérsico na Assembleia das Nações Unidas 

(Observador) 

- Mais de 140 presos palestinianos continuam em greve de fome nas cadeias israelitas (Abril) 

 

   

  

 

 

 

 

- 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  

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  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

https://expresso.pt/internacional/2019-09-23-Governo-cumprira-decisao-do-Supremo-sobre-suspensao-do-Parlamento-garante-chefe-da-diplomacia-britanica
https://expresso.pt/internacional/2019-09-23-Governo-cumprira-decisao-do-Supremo-sobre-suspensao-do-Parlamento-garante-chefe-da-diplomacia-britanica
https://observador.pt/2019/09/22/irao-vai-apresentar-plano-de-seguranca-para-o-golfo-persico-na-assembleia-das-nacoes-unidas/
https://observador.pt/2019/09/22/irao-vai-apresentar-plano-de-seguranca-para-o-golfo-persico-na-assembleia-das-nacoes-unidas/
https://www.abrilabril.pt/internacional/mais-de-140-presos-palestinianos-continuam-em-greve-de-fome-nas-cadeias-israelitas
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://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

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) 

 

 

 

- 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 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

http://aofa.pt/os-varios-esquecimentos-a-que-tem-sido-sujeitos-os-militares/
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/


 

 

 

 

 
- 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  

- 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 

5.2. Cultura 

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/
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/


 

 

 

 

 
- Cartaz Cultural da Madeira 

http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

