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1 Grandes Destaques 

 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

(Esteja sempre a par dos próximos eventos mais significativos da AOFA) 

 
 

 



 

 

 

 

 

CAMARADA! E SE FÔR OU TIVESSE SIDO CONTIGO? 

UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

 

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 

 

Às 10h do dia 24 de Outubro já se registaram 4.325 assinaturas!  

O OBJECTIVO DAS 4.000 FOI ATINGIDO! 

A Petição continua em aberto! Vamos prosseguir a recolha de 

assinaturas, agora com a garantia de que obrigatoriamente o assunto 

será discutido na A.R. 

A AOFA muito agradece a tod@s os que já assinaram! 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
http://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265


 

 

 

 

 

 

Ser Oficial das Forças Armadas é ser também solidário e desempenhar, sempre que possível, um 

papel social de cooperação e aproximação com a denominada "sociedade civil". Nesta medida a 

AOFA, sempre que tal é realmente possível, tem vindo, com orgulho e muita satisfação o 

fazemos, a promover, com as forças vivas que nos rodeiam, atividades que proporcionem às 

populações uma melhor qualidade de vida. Assim será uma vez mais no dia 10 de novembro, ao 

franquearmos as portas às populações das freguesias da Caparica e Trafaria, com que 

diariamente convivemos, para que possam assistir ao Concerto da Banda da Armada (Grupo 

Dixieland) que ocorrerá por ocasião das comemorações do 26º Aniversário da AOFA! Queremos 

muito que, uma vez mais, estejam connosco! 

 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
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- Helicóptero da Força Aérea Portuguesa resgata passageiro do navio “ASTOR” a 50 milhas a sudoeste do 

Funchal (Marinha) 

- Marinha coordena resgate de dois passageiros do navio “COLUMBUS” a 53 milhas da Ilha de Porto Santo 

(Marinha) 

- Exército promoveu o Seminário “A Fundação do Exército Português” (Exército) 

- Tomada de Posse do Comandante do Regimento de Cavalaria nº 3 (Exército) 

- Centro de Emprego de Setúbal oferece "avião" à Força Aérea (Força Aérea) 

- 195 funcionários entram para o quadro de pessoal civil do Hospital das Forças Armadas (EMGFA) 

 

 

- Ex-chefe de gabinete de Azeredo está no DCIAP: arguido ou testemunha? (Diário de Notícias) 

- Ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes explica memorando desaparecido (Público) 

- Força Aérea recebe meios aéreos do Estado “livres de encargos” (Observador) 

- MAI rejeita conhecimento sobre “encenação” de Tancos (Observador) 

 

 

 

- A entrevista ao General que comanda as forças na República Centro Africana  

- Busca e Salvamento - Esquadra 502  

- 25º Aniversário da esquadrilha de Helicópteros da Marinha  

- Mais uma semana de treino intensivo na Brigada Mecanizada 

- ASAREX18 - Ponta Delgada e Terceira - 17-21SET2018  

- Fuzileiros em ação na fronteira russa 

- Curso de Comandos - Metamorfose  

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

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

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/Helicpptero-da-Forca-Aerea-Portuguesa-resgata-passageiro-a-50-milhas-Funchal.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Helicpptero-da-Forca-Aerea-Portuguesa-resgata-passageiro-a-50-milhas-Funchal.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-coordena-resgate-de-dois-passageiros-do-navio-%E2%80%9CCOLUMBUS%E2%80%9D-a-53-milhas-da-Ilha-de-Porto-Santo.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-coordena-resgate-de-dois-passageiros-do-navio-%E2%80%9CCOLUMBUS%E2%80%9D-a-53-milhas-da-Ilha-de-Porto-Santo.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/707
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/706
https://www.emfa.pt/noticia-2240-centro-de-emprego-setubal-oferece-aviao-a-forca-aerea
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1281
https://www.dn.pt/poder/interior/ex-chefe-de-gabinete-de-azeredo-esta-no-dciap-arguido-ou-testemunha-10078117.html
https://www.publico.pt/2018/10/24/sociedade/noticia/exchefe-gabinete-azeredo-lopes-explica-memorando-desaparecido-1848632
https://observador.pt/2018/10/24/forca-aerea-recebe-meios-aereos-do-estado-livres-de-encargos/
https://observador.pt/2018/10/23/mai-rejeita-conhecimento-sobre-encenacao-de-tancos/
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/general-da-onu-elogia-capacetes-azuis-portugueses_v1105958
https://www.youtube.com/watch?v=mytzpYggw8Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-aBKNdxmw
https://www.facebook.com/BrigadaMecanizada/videos/238500583497030/UzpfSTIxNTQwNjk5NTE0NjA0NzoyMDM3NDc3MDk5NjA1Njg1/
https://www.youtube.com/watch?v=UB02V56oK88
https://www.cmjornal.pt/multimedia/videos/detalhe/fuzileiros-em-acao-na-fronteira-russa?v=cb
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


 

 

 

 

 
- 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  

 

 

 

- Major-General Jorge Aires – “Tancos: a ponta manipulada do que se vê travestida de informação” (Novo) 

- Major-General Carlos Branco - "Tancos e a parte imersa de um icebergue"  

- Tenente-General Formeiro Monteiro – “As demissões irão continuar….”  

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

- Almirante Melo Gomes – “Tancos: as três (i)responsabilidades”  

- Major-General Carlos Branco – “Narrativas maniqueístas”  

- Coronel Carlos Matos Gomes - "As armas de Tancos e as ameaças ao Estado Democrático" 

- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Um Grito de Profunda Revolta, mas de Mobilização, Confiança e 

Esperança!” 

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

- Coronel Vasco Lourenço – “Tancos foi uma encenação”  

- 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”  

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

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://www.abrilabril.pt/nacional/tancos-ponta-manipulada-do-que-se-ve-travestida-de-informacao?fbclid=IwAR1qntpDG4bwSBk7EEwPlGMSXDRrG1bxyOskWMWOLLZxTkGeupQa8GIPte8
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/tancos-e-a-parte-imersa-de-um-icebergue-368080?fbclid=IwAR3rqIdgvJ3AZsOoYUGlAQsUEXtZK2A6soflxuqadU3f84zFqF1vC9YoS6Y
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Formeiro_Monteiro_As_demissoes_irao_continuar.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-iv
https://www.publico.pt/2018/10/12/politica/opiniao/tancos-as-tres-iresponsabilidades-1847281
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/narrativas-maniqueistas-362039
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Matos_Gomes_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Tenente-Coronel_Antonio_Mota_Um_Grito_de_Profunda_Revolta.pdf
https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa-iii
https://www.publico.pt/2018/09/25/politica/noticia/vasco-lourenco-tancos-foi-uma-encenacao-1845181
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

 

 

 

 

 

 

- Fisco vai cobrar aos donos de terrenos limpeza que tiver de ser feita pela autarquia (Diário de Notícias) 

- PS furioso com Cavaco: "É delação" e "falta de sentido de Estado" (Público) 

- O tempo vai mudar: massa de ar polar traz frio e vento forte no fim-de-semana (Público) 

- Cativações influenciam cálculo do défice e dominam debate do OE (Público) 

- Portugal vai receber cem refugiados que estão na Grécia, pode chegar aos mil em 2019 (Observador) 

  

 

 

- "É má estratégia entrar numa guerra com o governo italiano" (Diário de Notícias) 

- Bolsonaro faz declarações incendiárias: "Ou saem do país ou vão para a prisão" (Diário de Notícias) 

- Centeno pede diálogo depois de Bruxelas chumbar orçamento italiano (Diário de Notícias) 

- Itália. Bruxelas rejeitou orçamento, Salvini fala de "ataque ao povo" (Diário de Notícias) 

- Salvini critica “ataque à economia italiana” e diz que orçamento não muda (Público) 

- Quem são os bons, os medíocres e os maus alunos na zona euro? (Expresso) 

- Itália diz que não muda orçamento nem que Bruxelas “mande 12 cartas” (Expresso) 

- Trump e Putin têm novo encontro à vista em Paris no próximo mês. Questão nuclear ainda estará em 

cima da mesa (Expresso) 

- Haddad aproxima-se de Bolsonaro mas ainda está longe de ganhar (Observador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-out-2018/interior/fisco-vai-cobrar-aos-donos-de-terrenos-limpeza-que-tiver-de-ser-feita-pela-autarquia-10075790.html
https://www.publico.pt/2018/10/23/politica/noticia/ps-furioso-cavaco-delacao-falta-sentido-estado-acusa-carlos-cesar-1848637
https://www.publico.pt/2018/10/23/sociedade/noticia/massa-ar-polar-provoca-1848573
https://www.publico.pt/2018/10/23/economia/noticia/cativacoes-influenciam-calculo-defice-dominam-debate-oe-1848629
https://observador.pt/2018/10/23/portugal-vai-receber-cem-refugiados-que-estao-na-grecia-pode-chegar-aos-mil-em-2019/
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/24-out-2018/interior/e-ma-estrategia-entrar-numa-guerra-com-o-governo-italiano-10076465.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/brasileleicoes-bolsonaro-faz-declaracoes-incendiarias-sobre-os-vermelhos-e-lula-10071753.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/centeno-apela-a-dialogo-construtivo-entre-roma-e-bruxelas-apos-chumbo-do-orcamento-10075915.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/bruxelas-tera-rejeitado-o-orcamento-de-italia-10074268.html
https://www.publico.pt/2018/10/24/economia/noticia/salvini-critica-ataque-economia-italiana-orcamento-nao-muda-1848664
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-10-24-Quem-sao-os-bons-os-mediocres-e-os-maus-alunos-na-zona-euro-#gs.HS6zbPs
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-10-24-Italia-diz-que-nao-muda-orcamento-nem-que-Bruxelas-mande-12-cartas#gs.UDydA4o
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-24-Trump-e-Putin-tem-novo-encontro-a-vista-em-Paris-no-proximo-mes.-Questao-nuclear-ainda-estara-em-cima-da-mesa#gs.baJsl8A
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-10-24-Trump-e-Putin-tem-novo-encontro-a-vista-em-Paris-no-proximo-mes.-Questao-nuclear-ainda-estara-em-cima-da-mesa#gs.baJsl8A
https://observador.pt/2018/10/24/haddad-aproxima-se-de-bolsonaro-mas-ainda-esta-longe-de-ganhar/


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

- 2018-10-23 - AOFA solicita audiência ao Presidente da Assembleia da República para a 

entrega da petição sobre o respeito pelos direitos dos ex-militares (Novo) 

A petição excedeu largamente o mínimo exigido para tornar obrigatória essa apreciação, sendo agora 

necessário formalizar a respetiva entrega na Assembleia da República (Ver Mais) 

- 2018-10-22 - AOFA solicita uma audiência ao CEME (Novo) 

Face à recente nomeação do novo Chefe do Estado-Maior do Exército, a AOFA solicitou a marcação de 

uma audiência para apresentação de cumprimentos e uma breve explanação das principais 

preocupações da Associação (Ver Mais) 

- 2018-10-18 - AOFA faz balanço da ação do anterior MDN  

O Dr. Azeredo Lopes deixou o cargo de Ministro da Defesa Nacional, acrescente-se que sem deixar 

saudades. A AOFA entendeu por bem fazer um balanço do seu mandato (Ver Mais) 

- 2018-10-15 - AOFA solicita audiência ao novo Ministro da Defesa Nacional  

Não deixando arrefecer o quadro criado pela saída do Dr. Azeredo Lopes, a AOFA entendeu por bem 

solicitar a marcação de uma audiência ao novo Ministro da Defesa Nacional, exatamente no dia em que 

este tomou posse (Ver Mais) 

- 2018-10-09 - CDS-PP recebe a AOFA em audiência  

Na sequência de outras audiências concedidas pelos Partidos, a AOFA foi recebida pelo Grupo 

Parlamentar do CDS-PP, representado pelo Deputado Dr. João Rebelo (Ver Mais) 

- 2018-10-05 - AOFA no 37º Almoço e Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, 

em Azóia – Leiria  

AOFA esteve presente no 37º Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, representada pelo 

Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico (Ver Mais) 

- 2018-09-28 - Dívidas da ADM – MDN responde à AOFA  

Preocupados com a divulgação de notícias que davam conta de uma vultuosa dívida da ADM, fizemos 

um ofício para o MDN  solicitando o esclarecimento da situação. 

Consideramos importante recordar o nosso ofício e dar a conhecer a resposta do MDN (Ver Mais) 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-presidente-da-assembleia-da-republica-para-a-entrega-da-peticao-sobre-o-respeito-pelos-direitos-dos-ex-militares/
http://aofa.pt/aofa-solicita-uma-audiencia-ao-ceme-2/
http://aofa.pt/aofa-faz-balanco-da-acao-do-anterior-mdn/
http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-ao-novo-ministro-da-defesa-nacional/
http://aofa.pt/cds-pp-recebe-a-aofa-em-audiencia/
http://aofa.pt/aofa-no-37o-almoco-e-convivio-nacional-dos-antigos-combatentes-da-guine-em-azoia-leiria/
http://aofa.pt/dividas-da-adm-mdn-responde-a-aofa/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
- 2018-09-24 - Conselho Consultivo do IASFA rejeita aumento de quota  

Numa votação em que os representantes dos Chefes Militares (CEMGFA, CEMA, CEME, CEMFA) votaram 

ao lado das Associações Profissionais de Militares (AOFA, ASMIR, ANS, AP) contra a proposta do 

aumento de contribuição dos militares para o IASFA, esta apenas conheceu os votos favoráveis – para 

que conste – dos representantes da Direção de Recursos e da Secretaria Geral do MDN, para além do 

correspondente ao do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto (Ver Mais) 

- 2018-09-21 - AOFA emite comunicado acerca de proposta de nova quota para o IASFA  

O Conselho Diretivo do IASFA enviou-nos uma proposta de recuperação da quota de 0,8% destinada 

à Ação Social Complementar, cujo pagamento tinha cessado em 2005, a ser discutida em reunião do 

respetivo Conselho Consultivo, pelo que entendemos fazer um comunicado manifestando a nossa total 

oposição (Ver Mais) 

- 2018-09-20 - Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 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 Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

(Ver Mais) 

- 2018-09-08 - AOFA presente no Dia Nacional das Praças das Forças Armadas  

Decorreram junto ao Monumento ao Marinheiro Insubmisso (ao lado do Edifício do Poder Local no 

Feijó), as cerimónias oficias do Dia Nacional da Praça das Forças Armadas 2018 e da Revolta dos 

Marinheiros de 1936. Presente, em representação da AOFA, o Secretário-Geral, CTEN Branco Baptista 

(Ver Mais) 

- 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)  

 

http://aofa.pt/conselho-consultivo-do-iasfa-rejeita-aumento-de-quota/
http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-acerca-de-proposta-de-nova-quota-para-o-iasfa/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-bloco-de-esquerda-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/17160-2/
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/


 

 

 

 

 

 

- Ofício ao CEME – “Solicitação de Audiência” 

- Comunicado – “Que herança nos deixou o Ministro da Defesa?”  

- Ofício ao MDN – “Solicitação de Audiência com carácter de urgência”  

- Comunicado Conjunto das APM – “As APM e o “casamento ruinoso” da ASC com a ADM no IASFA”  

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

- 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  

- 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) 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

http://aofa.pt/wp-content/uploads/2018/10/Solicitacao-de-Audiencia-ao-CEME-22OUT2018-1.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Comunicado_Que_Heranca_deixou_o%20MDN.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Solicitacao_Audiencia_MDN_15OUT2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAP_Reuniao_CC_IASFA_24SET2018.pdf
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
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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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 

- 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 

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

5.1. Páginas Oficiais 

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/
https://ans.pt/
http://www.apracas.pt/
http://www.asmir.pt/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/


 

 

 

 

 
- 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://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

