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1 Grandes Destaques 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Já estão disponíveis todos os vídeos do Seminário!  

 

Tenente-Coronel António Costa Mota, Presidente do Conselho Nacional da  

AOFA e, nesta ocasião, speaker do evento. 

Uma nota importante para um lapso, que mais tarde veio a ser devidamente 

corrigido, ao não ter sido indicada na lista inicial de convidados presentes o 

representante do General Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME). 

O CEME esteve, como sempre, presente, nesta ocasião representado pelo  

Coronel Rui Bettencourt 

 

A intervenção de abertura proferida pelo Presidente da Assembleia-Geral da 

AOFA, Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de Moura 

 

A intervenção do Dr. André Marçalo, Professor da Faculdade de Direito, 

enquadrada no 1º Painel do Seminário - "Os Militares e o Poder Político" e 

subordinado ao tema "Enquadramento Constitucional" 

 

A intervenção do Dr. Juiz Bernardo Colaço, enquadrada no 1º Painel do 

Seminário - "Os Militares e o Poder Político" e subordinado ao tema "Poder 

Político - Subordinante ou Impositivo?" 

https://www.youtube.com/watch?v=6RsfiNTabhw&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2Bn2RUAHhV2z9TqTLaKKytCBzIy7LEirsPN5UNdWD9_92XQbMnDf5s918
https://www.youtube.com/watch?v=6RsfiNTabhw&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2Bn2RUAHhV2z9TqTLaKKytCBzIy7LEirsPN5UNdWD9_92XQbMnDf5s918
https://www.youtube.com/watch?v=6RsfiNTabhw&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2Bn2RUAHhV2z9TqTLaKKytCBzIy7LEirsPN5UNdWD9_92XQbMnDf5s918
https://www.youtube.com/watch?v=6RsfiNTabhw&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2Bn2RUAHhV2z9TqTLaKKytCBzIy7LEirsPN5UNdWD9_92XQbMnDf5s918
https://www.youtube.com/watch?v=6RsfiNTabhw&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2Bn2RUAHhV2z9TqTLaKKytCBzIy7LEirsPN5UNdWD9_92XQbMnDf5s918
https://www.youtube.com/watch?v=6RsfiNTabhw&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2Bn2RUAHhV2z9TqTLaKKytCBzIy7LEirsPN5UNdWD9_92XQbMnDf5s918
https://www.youtube.com/watch?v=6RsfiNTabhw&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&t=0s&fbclid=IwAR2Bn2RUAHhV2z9TqTLaKKytCBzIy7LEirsPN5UNdWD9_92XQbMnDf5s918
https://www.youtube.com/watch?v=cZxLdI7S7yo&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&fbclid=IwAR3QEeUXpx-2BGW1vCjAe6TR9d_61lR6wmZQ-6cXUM8n3ykhP696DVrnKw8
https://www.youtube.com/watch?v=cZxLdI7S7yo&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=2&fbclid=IwAR3QEeUXpx-2BGW1vCjAe6TR9d_61lR6wmZQ-6cXUM8n3ykhP696DVrnKw8
https://www.youtube.com/watch?v=FpNH_v27yks&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=3&fbclid=IwAR1YQprSmdhL3BJspNdp4oLcY0zbbVsPNcIbm99MvL34qLEDWvRv0JwiCNM
https://www.youtube.com/watch?v=FpNH_v27yks&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=3&fbclid=IwAR1YQprSmdhL3BJspNdp4oLcY0zbbVsPNcIbm99MvL34qLEDWvRv0JwiCNM
https://www.youtube.com/watch?v=FpNH_v27yks&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=3&fbclid=IwAR1YQprSmdhL3BJspNdp4oLcY0zbbVsPNcIbm99MvL34qLEDWvRv0JwiCNM
https://www.youtube.com/watch?v=rUp5tuW_Qto&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=4&fbclid=IwAR2s8eEVcurEbbW24EEIq3I0IXQtTDDChFfh8B98fitfxCUCpIx4S6ZWjR4
https://www.youtube.com/watch?v=rUp5tuW_Qto&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=4&fbclid=IwAR2s8eEVcurEbbW24EEIq3I0IXQtTDDChFfh8B98fitfxCUCpIx4S6ZWjR4
https://www.youtube.com/watch?v=rUp5tuW_Qto&list=PLlJ5fC8oWkHlCEYrM5S2q8Y2WSesX0r9P&index=4&fbclid=IwAR2s8eEVcurEbbW24EEIq3I0IXQtTDDChFfh8B98fitfxCUCpIx4S6ZWjR4


 

 

 

 

 

 

A intervenção do Secretário-Geral da AOFA, Capitão-Tenente Branco Batista, 

enquadrada no 1º Painel do Seminário - "Os Militares e o Poder Político" e 

subordinado ao tema "Estatuto dos Militares das Forças Armadas" 

Neste vídeo e considerando que a apresentação foi suportada num conjunto  

de slides, a AOFA optou pela visualização desses mesmos slides tendo 

naturalmente a voz do orador como "pano de fundo". 

 

A intervenção (um testemunho de vida como ele próprio a caracterizou) do 

Presidente da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA), 

Coronel Manuel Lopes Dias, enquadrada no 2º Painel do Seminário – 

"A Condição Militar" e subordinado ao tema "A Condição Humana" 

 

A intervenção do Presidente do Conselho Deontológico da AOFA,  

Major-General Jorge Caldeira Aires, enquadrada no 2º Painel do Seminário – 

"A Condição Militar" e subordinado ao tema "Deontologia Militar" 

Neste vídeo e considerando que a apresentação foi suportada num conjunto 

de slides, a AOFA optou pela visualização desses mesmos slides tendo 

naturalmente a voz do orador como "pano de fundo" 

 

A intervenção da Drª Raquel Alves, distinta Advogada da AOFA, enquadrada 

no 2º Painel do Seminário - "A Condição Militar" e subordinado ao tema "A 

Defesa dos Direitos dos Militares das Forças Armadas" 

 

A AOFA profundamente grata às seguintes Entidades pela sua presença 

e colaboração no Seminário da Condição Militar 

À Presidência da República, Ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, À Marinha Portuguesa, Ao 

Exército Português, À Força Aérea Portuguesa, Ao Ministério da Defesa Nacional, Ao Partido Comunista 

Português, Ao Instituto Universitário Militar, À Academia Militar, Ao Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, À Associação Nacional de Sargentos, À Associação de Praças, Ao Clube do Sargento da Armada, 

Ao Clube de Praças da Armada, À Associação dos Pupilos do Exército, À União Portuguesa de 

Paraquedistas, À Associação Conquistas da Revolução, À Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e 

a todos os Oradores e Moderadores deste Seminário.  

https://www.youtube.com/watch?v=6BA3MIphIAs&fbclid=IwAR1GINdDRfS59i0Xb28l567D2M5YKhE2gBIkTT57JcMlLI_rED_19Ao9dpU
https://www.youtube.com/watch?v=6BA3MIphIAs&fbclid=IwAR1GINdDRfS59i0Xb28l567D2M5YKhE2gBIkTT57JcMlLI_rED_19Ao9dpU
https://www.youtube.com/watch?v=6BA3MIphIAs&fbclid=IwAR1GINdDRfS59i0Xb28l567D2M5YKhE2gBIkTT57JcMlLI_rED_19Ao9dpU
https://www.youtube.com/watch?v=6BA3MIphIAs&fbclid=IwAR1GINdDRfS59i0Xb28l567D2M5YKhE2gBIkTT57JcMlLI_rED_19Ao9dpU
https://www.youtube.com/watch?v=6BA3MIphIAs&fbclid=IwAR1GINdDRfS59i0Xb28l567D2M5YKhE2gBIkTT57JcMlLI_rED_19Ao9dpU
https://www.youtube.com/watch?v=6BA3MIphIAs&fbclid=IwAR1GINdDRfS59i0Xb28l567D2M5YKhE2gBIkTT57JcMlLI_rED_19Ao9dpU
https://www.youtube.com/watch?v=dGGt1p7MA3w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aQBnUv7_Uu30wOySfFxIeYiZA5yp9MF_1-8OK7W5G7oOaFJzY4-BVD8o
https://www.youtube.com/watch?v=dGGt1p7MA3w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aQBnUv7_Uu30wOySfFxIeYiZA5yp9MF_1-8OK7W5G7oOaFJzY4-BVD8o
https://www.youtube.com/watch?v=dGGt1p7MA3w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aQBnUv7_Uu30wOySfFxIeYiZA5yp9MF_1-8OK7W5G7oOaFJzY4-BVD8o
https://www.youtube.com/watch?v=dGGt1p7MA3w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aQBnUv7_Uu30wOySfFxIeYiZA5yp9MF_1-8OK7W5G7oOaFJzY4-BVD8o
https://www.youtube.com/watch?v=P1f1LE3_4rg&fbclid=IwAR3IxKUC0lazixMb_3XLqtUOvD3KxNshJzVAgZh5rStA86i7i3R-Ks_H2gU
https://www.youtube.com/watch?v=P1f1LE3_4rg&fbclid=IwAR3IxKUC0lazixMb_3XLqtUOvD3KxNshJzVAgZh5rStA86i7i3R-Ks_H2gU
https://www.youtube.com/watch?v=P1f1LE3_4rg&fbclid=IwAR3IxKUC0lazixMb_3XLqtUOvD3KxNshJzVAgZh5rStA86i7i3R-Ks_H2gU
https://www.youtube.com/watch?v=P1f1LE3_4rg&fbclid=IwAR3IxKUC0lazixMb_3XLqtUOvD3KxNshJzVAgZh5rStA86i7i3R-Ks_H2gU
https://www.youtube.com/watch?v=P1f1LE3_4rg&fbclid=IwAR3IxKUC0lazixMb_3XLqtUOvD3KxNshJzVAgZh5rStA86i7i3R-Ks_H2gU
https://www.youtube.com/watch?v=P1f1LE3_4rg&fbclid=IwAR3IxKUC0lazixMb_3XLqtUOvD3KxNshJzVAgZh5rStA86i7i3R-Ks_H2gU
https://www.youtube.com/watch?v=J2g-zN5UVQ0&fbclid=IwAR3In-52JBLf8bRxrf1WjNyjSeqi5EjokWu7eg3Pk7eRmbKm4IPWQNVrRU0
https://www.youtube.com/watch?v=J2g-zN5UVQ0&fbclid=IwAR3In-52JBLf8bRxrf1WjNyjSeqi5EjokWu7eg3Pk7eRmbKm4IPWQNVrRU0
https://www.youtube.com/watch?v=J2g-zN5UVQ0&fbclid=IwAR3In-52JBLf8bRxrf1WjNyjSeqi5EjokWu7eg3Pk7eRmbKm4IPWQNVrRU0


 

 

 

 

 

 

 

A todos/as os Oficiais das Forças Armadas 

(Sócios/as e Não Sócios/as da AOFA) 

Está disponível para respostas até ao dia  

30 de novembro o “Grande Inquérito aos Oficiais”.  

Responda ao Inquérito Aqui! 
Ponto de situação de respostas já registadas 

A 26 nov 2019 (13:00h) 1096 

Têm a palavra os Oficiais! 

https://forms.gle/1xa8CULNs37c4PTw9


 

 

 

 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
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


 

 

 

 

 

 

 

Aceda aqui ao trabalho da AOFA – ADM – Diagnóstico e Soluções  

 

 

 

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

 

http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_ADM_Diagnostico_e_Solucoes.pdf
https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

         

 

 

- Militar da Marinha vence Meia Maratona de Évora (Marinha) 

- ORION19: Dia aberto à comunidade estudantil em Vendas Novas (Exército) 

- Conferência de Imprensa do exercício “ORION19” no Campo Militar de Santa Margarida (Exército) 

- Militares e Civis da base Aérea nº 5 em iniciativa do Município de Leiria (Força Aérea) 

- Aeródromo de Manobra nº 3 comemora o 10º aniversário (Força Aérea) 

 

 

 

- Aeroporto. Força Aérea cede espaço para aumentar voos em Lisboa (Ionline) 

- Gomes Cravinho diz que NATO deve responder a ameaças em harmonia com Europa (Expresso) 

 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

http://aofa.pt/associados/inscricao/
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Militar-da-Marinha-vence-Meia-Maratona-de-evora.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1347
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1346
https://www.emfa.pt/noticia-2768-militares-e-civis-da-base-aerea-n-5-em-iniciativa-do-municipio-de-leiria
https://www.emfa.pt/noticia-2769-aerodromo-de-manobra-n3-comemora-o-10-aniversario
https://ionline.sapo.pt/artigo/678206/aeroporto-forca-aerea-cede-espaco-para-aumentar-voos-em-lisboa-?seccao=Dinheiro_i
https://expresso.pt/politica/2019-11-26-Gomes-Cravinho-diz-que-NATO-deve-responder-a-ameacas-em-harmonia-com-Europa


 

 

 

 

 
 

 

 

 

- É isto que a Marinha Portuguesa faz "365 dias por ano, 24 horas por dia" 

- ONU destaca ação da Força de Reação Imediata Portuguesa na República Centro-Africana  

- A emboscada contra militares portugueses na República Centro-Africana  

- 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  

 

 

 
- Almirante Castanho Paes – Sobre a Marinha: Má Fé ou Ignorância?  

- Coronel Vasco Lourenço - 25 de Novembro, 44 anos depois  

- Major-General Carlos Branco - Uma vaca leiteira chamada ADM 

- Almirante António Silva Ribeiro - República Centro-Africana: do caos à esperança 

- Major-General Carlos Branco – O Conselho de Segurança da ONU é útil e necessário  

- Coronel Adriano Lima - "Sobre o caso Tancos: Realidades que parecem escapar à agenda mediática"  

- Coronel Luís Alves de Fraga - "Quando um Militar se queixa"  

- Coronel Vasco Lourenço – “Pais da Democracia”  

- Major-General Carlos Branco – “O controlo de armamentos na Europa”  

- Major-General Jorge Aires (outubro de 2018) – “Tancos: a ponta manipulada do que se vê travestida de 

informação”  

- Tenente-General Ricardo Durão - "Uma reflexão sobre o caso de Tancos"  

- Coronel Vasco Lourenço – “Ainda sobre Tancos”  

- Coronel Carlos Matos Gomes – “Tancos e as Operações de Falsa Bandeira”   

- Almirante Castanho Paes (a Julho de 2019) – “Uma reflexão sobre a Saúde Militar”  

 

 

 

 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.facebook.com/watch/?t=26&v=2126300080805059
https://www.youtube.com/watch?v=GhsVGG8_s9U
https://observador.pt/programas/atualidade/as-imagens-da-emboscada-contra-militares-portugueses-na-republica-centro-africana/
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
http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Castanho_Paes_Ma_Fe_ou_Ignorancia.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Vasco_Lorenco_25_Novembro_44_anos_depois.pdf
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/uma-vaca-leiteira-chamada-adm-514670?fbclid=IwAR3Q5dX3ahILEc-ZZhh5WDCadp1imtZxBYgofweFjs_cRtJQRPkcODKbgHs#.XdM3A5y7j38.facebook
https://www.publico.pt/2019/10/28/politica/opiniao/republica-centroafricana-caos-esperanca-1891376
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-conselho-de-seguranca-da-onu-e-util-e-necessario-505663
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Adriano_Lima_Sobre_o_caso_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Luis_Fraga_Quando_um_militar_se_queixa.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Vasco_Lourenco_Pais_da_Democracia.pdf
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-controlo-de-armamentos-na-europa-499957
https://www.abrilabril.pt/nacional/tancos-ponta-manipulada-do-que-se-ve-travestida-de-informacao?fbclid=IwAR18oOcypuKHUFeSZzy8vPh0HoNbMM4CWrTLeTjoTpxDMTTitXIozAaFMek
https://www.abrilabril.pt/nacional/tancos-ponta-manipulada-do-que-se-ve-travestida-de-informacao?fbclid=IwAR18oOcypuKHUFeSZzy8vPh0HoNbMM4CWrTLeTjoTpxDMTTitXIozAaFMek
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Ricardo_Durao_Uma_reflexao_sobre_o_caso_de_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Vasco_Lourenco_Ainda_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Matos_Gomes_Tancos_e_as_Operacoes_de_Falsa_Bandeira.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Castanho_Paes_Reflexao_Saude_Militar.pdf
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- 75% dos reclusos regressam ao crime. E se houvesse uma justiça restaurativa? (Diário de Notícias) 

- Mares dos Açores e da Madeira são 'estradas' para o tráfico de cocaína (Diário de Notícias) 

- Livre deixa passar prazo para agendar a sua Lei da Nacionalidade (Diário de Notícias) 

- Risco de pobreza é menor mas aumentou para os empregados (LUSA) 

- Comandante da GNR denuncia penúria até agora negada pelo Comando-Geral e MAI (Correio da Manhã) 

- Vento e agitação colocam onze distritos em alerta amarelo (Ionline) 

- PCP endurece discurso contra o PS (Ionline) 

- Joacine acusa direção do Livre de orquestrar “autêntico golpe”: “Não sou descartável” (Expresso) 

- Costa quer novo Orçamento para a UE com urgência. Atraso seria “inaceitável” (Expresso) 

- Deco apela a partidos para que “sejam coerentes” e aprovem descida do IVA na energia (Expresso) 

- Carris. “Os autocarros vão cheios demais, não passam à hora marcada: é um caos" (Rádio Renascença) 

- Sem disciplinas e sem indisciplina. O exemplo das escolas da Boa Água (Rádio Renascença) 

- Crianças passam mais dez horas por semana na creche do que a média europeia (Rádio Renascença) 

- "Salários são tão baixos que a proporção de trabalhadores pobres é muito grande" (TSF) 

- Gás e electricidade em Portugal estão entre os mais caros da União Europeia (TSF) 

 

 

 

- Treze soldados franceses morrem em acidente com dois helicópteros no Mali (Diário de Notícias) 

- A polícia do Rio de Janeiro mata em número recorde (Público) 

- Retirado da água primeiro submarino apanhado na Europa após cruzar Atlântico com droga (Público) 

- É preciso cortar 7,6% das emissões de CO2 por ano na próxima década, avisa a ONU (Expresso) 

- Vox recusa assinar declaração sobre violência de género (Expresso) 

- “Sem violações dos direitos humanos, é impossível normalizar o país”, diz senador próximo do Presidente 

do Chile (Expresso) 

- “Alguns fantasiam com o poder e até falam em guerra civil”: a marcha da extrema-direita na Alemanha 

(Expresso) 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/edicao-do-dia/26-nov-2019/75-dos-reclusos-regressam-ao-crime-e-se-houvesse-uma-justica-restaurativa-11551359.html
https://www.dn.pt/pais/mares-dos-acores-e-da-madeira-sao-estradas-para-o-trafico-de-cocaina-11550752.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/26-nov-2019/livre-deixa-passar-prazo-para-agendar-a-sua-lei-da-nacionalidade-11552486.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/risco-de-pobreza-e-menor-mas-aumentou-para-os-empregados-11554083.html
https://www.cmjornal.pt/portugal/detalhe/comandante-da-gnr-denuncia-penuria-ate-agora-negada-pelo-comando-geral-e-mai?ref=HP_OutrasNoticias1
https://ionline.sapo.pt/artigo/678195/vento-e-agitacao-colocam-onze-distritos-em-alerta-amarelo?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/678204/pcp-endurece-discurso-contra-o-ps?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/politica/2019-11-26-Joacine-acusa-direcao-do-Livre-de-orquestrar-autentico-golpe-Nao-sou-descartavel
https://expresso.pt/politica/2019-11-26-Costa-quer-novo-Orcamento-para-a-UE-com-urgencia.-Atraso-seria-inaceitavel
https://expresso.pt/economia/2019-11-26-Deco-apela-a-partidos-para-que-sejam-coerentes-e-aprovem-descida-do-IVA-na-energia
https://rr.sapo.pt/2019/11/26/pais/carris-os-autocarros-vao-cheios-demais-nao-passam-a-hora-marcada-e-um-caos/noticia/173117/
https://rr.sapo.pt/2019/11/26/pais/sem-disciplinas-e-sem-indisciplina-o-exemplo-das-escolas-da-boa-agua/noticia/173002/
https://rr.sapo.pt/2019/11/26/pais/criancas-passam-mais-dez-horas-por-semana-na-creche-do-que-a-media-europeia/noticia/173056/
https://www.tsf.pt/portugal/economia/risco-de-pobreza-baixou-em-2018-mas-ainda-ha-22-milhoes-em-perigo-de-exclusao-11554045.html
https://www.tsf.pt/portugal/economia/gas-e-electricidade-em-portugal-estao-entre-os-mais-caros-da-uniao-europeia-11553762.html
https://www.dn.pt/mundo/treze-soldados-franceses-morrem-em-acidente-com-dois-helicopteros-no-mali-11553570.html
https://www.publico.pt/2019/11/26/mundo/noticia/policia-rio-janeiro-mata-numero-recorde-1895128
https://www.publico.pt/2019/11/25/sociedade/noticia/retirado-agua-submergivel-apanhado-europa-apos-cruzar-atlantico-droga-1895079
https://expresso.pt/sociedade/2019-11-26-E-preciso-cortar-76-das-emissoes-de-CO2-por-ano-na-proxima-decada-avisa-a-ONU
https://expresso.pt/internacional/2019-11-26-Vox-recusa-assinar-declaracao-sobre-violencia-de-genero
https://expresso.pt/internacional/2019-11-26-Sem-violacoes-dos-direitos-humanos-e-impossivel-normalizar-o-pais-diz-senador-proximo-do-Presidente-do-Chile
https://expresso.pt/internacional/2019-11-26-Sem-violacoes-dos-direitos-humanos-e-impossivel-normalizar-o-pais-diz-senador-proximo-do-Presidente-do-Chile
https://expresso.pt/internacional/2019-11-25-Alguns-fantasiam-com-o-poder-e-ate-falam-em-guerra-civil-a-marcha-da-extrema-direita-na-Alemanha
https://expresso.pt/internacional/2019-11-25-Alguns-fantasiam-com-o-poder-e-ate-falam-em-guerra-civil-a-marcha-da-extrema-direita-na-Alemanha


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Na luta contra os desmandos de Piñera, o Chile vive nova jornada de greve geral (Abril) 

- Nações Unidas alertam. Temperatura do planeta vai aumentar (Rádio Renascença) 

 

 

  

 

 

 

 

- 2019-11-15 - AOFA na Assembleia da República em apoio aos ex-Militares que integram a 

Função Pública  

Na sequência de um processo  iniciado há cerca de 2 anos e que levou a AOFA a coordenar um 

grupo de cerca de 1.000 (Mil) ex-Militares, muitos deles Sócias/os da AOFA, estivemos agora na 

Assembleia da República, integrados no grupo de peticionários que exigiu a reposição de justiça 

a estes camaradas que tendo terminado contratos com as Forças Armadas ingressaram na Função 

Pública (Ver Mais) 

- 2019-11-09 - AOFA realiza Seminário da Condição Militar 

O Seminário, organizado pela AOFA, decorreu na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 

e contou com a participação de reputados especialistas, Militares e Civis, resultando em mais um 

marco importante no já vasto historial do Associativismo Militar em Portugal (Ver Mais) 

- 2019-10-29 - AOFA solicita aos CEM´s a divulgação interna do Inquérito aos Oficiais  

Face à importância de que se reveste a recolha da opinião dos nossos camaradas, a AOFA solicitou 

aos Chefes dos Estados Maiores dos Ramos que autorizassem a divulgação nos respetivos canais 

internos do Inquérito aos Oficiais que irá decorrer até 30 de Novembro (Ver Mais) 

- 2019-10-28 - AOFA solicita audiência à Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos 

Antigos Combatentes  

Tendo em conta os importantes problemas que carecem de solução, a AOFA solicitou uma 

audiência, com caráter de urgência, à Secretária de Estado dos Recursos Humanos e dos Antigos 

Combatentes (Ver Mais) 

- 2019-10-27 - AOFA presente na cerimónia militar comemorativa do Dia do Exército  

A convite de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME) a AOFA esteve presente, 

em Setúbal, na cerimónia militar no âmbito das comemorações do Dia do Exército. A 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

https://www.abrilabril.pt/internacional/na-luta-contra-os-desmandos-de-pinera-o-chile-vive-nova-jornada-de-greve-geral
https://rr.sapo.pt/2019/11/26/mundo/nacoes-unidas-alertam-temperatura-do-planeta-vai-aumentar/noticia/173083/
http://aofa.pt/aofa-na-assembleia-da-republica-em-apoio-aos-ex-militares-que-integram-a-funcao-publica/
http://aofa.pt/aofa-realiza-seminario-da-condicao-militar/
http://aofa.pt/aofa-solicita-aos-cems-a-divulgacao-interna-do-inquerito-aos-oficiais/
http://aofa.pt/aofa-solicita-audiencia-a-secretaria-de-estado-dos-recursos-humanos-e-dos-antigos-combatentes/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
representação da AOFA foi assegurada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel 

António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-10-26 - EUROMIL – 120th PRESIDIUM MEETING  

Realizou-se nos dias 25 e 26 de outubro, em Bruxelas, Bélgica, o 120th Presidium Meeting. 

Estiveram presentes cerca de 60 delegados e a AOFA fez-se representar pela tesoureira e membro 

do Conselho Nacional, a Major Margarida Santos. A temática em debate neste Presidium foi 

“Military recruitment and retention and their relationship with salaries” (Ver Mais) 

- 2019-10-26 - Cerimónia Comemorativa do 27º Aniversário da AOFA  

Tendo contado com a presença de mais de 40 Entidades Militares e Civis, num total de mais de 

80 convidados, aos quais se juntaram um elevado número de Sócias e Sócios da AOFA, muitos 

deles acompanhados de Familiares, uma vez mais se verificou “casa cheia” nas magníficas 

instalações da Sociedade Musical Recreativa Trafariense que, como vem sendo hábito, acolhe no 

seu pavilhão polivalente a AOFA neste tipo de eventos (Ver Mais) 

- 2019-10-05 - AOFA no 38º Almoço e Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, 

em Vale de Ourém  

AOFA esteve presente no 38º Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, representada 

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

- 2019-09-27 - AOFA coloca ao MDN questões sobre as promoções e as progressões 

remuneratórias  

Face às decisões injustas a que, infelizmente, o Poder já nos habituou, a AOFA entendeu dever 

colocar, em ofício, diversas questões ao MDN sobre as promoções (poucas, remetidas para o fim 

do ano e com a produção de feitos remuneratórios só a partir da data da publicação do despacho!) 

e acerca das progressões remuneratórias (insuficientes, tendo em conta o período do 

descongelamento) (Ver Mais) 

- 2019-09-22 - AOFA presente na Cerimónia Comemorativa do 106º Aniversário dos Bombeiros 

Voluntários de Almada  

Acedendo ao amável convite da Direção e do Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Almada (AHBVA) a AOFA, através do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota, esteve presente na Cerimónia (Ver Mais) 

- 2019-09-21 - AOFA leva a efeito a 2ª edição do TRAFARIA FIT  

Integrado no plano de actividades para 2019 (Pelouro de Formação, Cultura e Desporto) a AOFA 

levou a efeito a organização da 2ª edição do evento TRAFARIA FIT (Ver Mais) 

http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-comemorativa-do-dia-do-exercito/
http://aofa.pt/euromil-120th-presidium-meeting/
http://aofa.pt/cerimonia-comemorativa-do-27o-aniversario-da-aofa/
http://aofa.pt/aofa-no-38o-almoco-e-convivio-nacional-dos-antigos-combatentes-da-guine-em-vale-de-ourem/
http://aofa.pt/aofa-coloca-ao-mdn-questoes-sobre-as-progressoes-e-as-progressoes-remuneratorias/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-comemorativa-do-106o-aniversario-dos-bombeiros-voluntarios-de-almada/
http://aofa.pt/aofa-leva-a-efeito-a-2a-edicao-do-trafaria-fit/


 

 

 

 

 
- 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) 

 

 

 

- 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! 

 

 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

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://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
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- 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  

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada  

  

5.1. Páginas Oficiais 

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/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/


 

 

 

 

 
 

 

- 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.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

