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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 

 

 

 

Aceda AQUI ao Comunicado Conjunto das Associações Profissionais de Militares 

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
http://www.aofa.pt/rimp/ASMIRANSAOFAP_Reuniao_CC_IASFA_24SET2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

Camaradas Comandos! Nenhum Homem fica para trás!!!  

A AOFA lá estará, amanhã, convosco, em Tribunal! 

 

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


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

  

 

         

 

 

- Lançamento BD – Magalhães – Até ao Fim do Mundo (Marinha) 

- Nova exposição temporária no Museu de Marinha (Marinha) 

- Esquadra de Manutenção de Armamento e Equipamento celebra 32.º Aniversário (Força Aérea) 

 

 

 

- Tancos, um desastre esperado. Mas com cumplicidades internas? (Diário de Notícias) 

- Mortes em 2016 não fizeram baixar entradas nos cursos de Comandos (Público) 

- Comandos: dois anos, 19 militares julgados, cinco datas (Público) 

- Comandos: processos criminais abertos visam ex-comandante do Regimento da Carregueira (Público) 

- Comandos: Lucília Gago foi alvo de queixa-crime quando ainda não se sabia que seria a nova PGR 

(Público) 

- Hierarquia da GNR pode ter dado luz verde a encobrimento em Tancos (Público) 

- Começa hoje o julgamento das mortes no curso de Comandos (Ionline) 

- Assaltante de Tancos apanhado após um ano sob vigilância (Expresso) 

- Tancos. Militares esperam “indicações” do Ministério Público para trazer nono suspeito para Portugal 

(Observador) 

- Arranca hoje julgamento das mortes no 127.º curso de Comandos (Notícias ao Minuto) 

 

 

 

 

- 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  

https://www.marinha.pt/pt/media-center/agenda/Paginas/Lan%C3%A7amento-BD-Magalhaes-Ate-ao-Fim-do-Mundo.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Museu-de-marinha-vai-ter-nova-exposicao-temporaria.aspx
https://www.emfa.pt/noticia-1920-esquadra-de-manutencao-armamento-e-equipamento-celebra-32-aniversario
https://www.dn.pt/poder/interior/tancos-um-desastre-esperado-mas-com-cumplicidades-internas-9910624.html
https://www.publico.pt/2018/09/27/sociedade/noticia/entradas-nos-cursos-de-comandos-atinge-recorde-quando-comeca-o-julgamento-por-mortes-de-2016-1845367
https://www.publico.pt/2018/09/27/sociedade/noticia/comandos-dois-anos-19-militares-julgados-cinco-datas-1845411
https://www.publico.pt/2018/09/27/sociedade/noticia/processos-associados-a-este-caso-visam-excomandante-do-regimento-da-carregueira-1845298
https://www.publico.pt/2018/09/27/sociedade/noticia/lucilia-gago-foi-visada-quando-ainda-nao-sabia-que-seria-pgr-1845384
https://www.publico.pt/2018/09/26/sociedade/noticia/hierarquia-da-gnr-tera-dado-luz-verde-a-encobrimento-em-tancos-1845399
https://ionline.sapo.pt/artigo/627566/comeca-hoje-o-julgamento-das-mortes-no-curso-de-comandos?seccao=Portugal_i
https://expresso.sapo.pt/dossies/diario/2018-09-26-Assaltante-de-Tancos-apanhado-apos-um-ano-sob-vigilancia#gs.fa1HPbY
https://observador.pt/2018/09/26/tancos-militares-esperam-indicacoes-do-ministerio-publico-para-trazer-nono-suspeito-para-portugal/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1088835/arranca-hoje-julgamento-das-mortes-no-127-curso-de-comandos
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


 

 

 

 

 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- 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”  

    

 

 

 

 

 

- Marcelo defende na ONU o contrário do que disse Trump (Diário de Notícias) 

- Esperança de vida dos portugueses aumenta para 80,78 anos (Jornal de Notícias) 

- Aeroporto Portela + Montijo está em vias de tornar-se "irreversível" (Jornal de Notícias) 

- Professores regressam às negociações na sexta-feira (Jornal de Notícias) 

- Só 37% dos condenados por crimes sexuais vão para a prisão (Público) 

- Patrões recusam intervenção do Estado nos salários das empresas (Público) 

- Esquerda foge do Orçamento, PSD ataca credibilidade de Costa (Público) 

- Incêndios. MP acusa 12 pessoas pelas mortes de Pedrógão Grande (Ionline) 

- Em Portugal não se sabe quantos funcionários públicos há, nem quanto ganham (Ionline) 

- Mais de cem quilos de lixo 'pescados' na ria formosa durante praxe académica (Ionline) 

- Há menos 1300 alunos no Ensino Superior do que em 2017 (Ionline) 

- Costa afasta extinção da PJM para já (Ionline) 

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.dn.pt/edicao-do-dia/27-set-2018/interior/marcelo-defende-na-onu-o-contrario-do-que-disse-trump-9914333.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/esperanca-de-vida-dos-portugueses-aumenta-para-8078-anos-9915867.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/aeroporto-portela-montijo-esta-em-vias-de-tornar-se-irreversivel-9915603.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/professores-regressam-as-negociacoes-na-sexta-feira-9913571.html
https://www.publico.pt/2018/09/27/sociedade/noticia/so-37-dos-condenados-por-crimes-sexuais-cumprem-pena-de-prisao-1845394
https://www.publico.pt/2018/09/27/economia/noticia/patroes-recusam-intervencao-do-estado-nos-salarios-das-empresas-1845389
https://www.publico.pt/2018/09/26/politica/noticia/esquerda-foge-do-orcamento-psd-ataca-credibilidade-de-costa-1845398
https://ionline.sapo.pt/artigo/627602/inc-ndios-mp-acusa-12-pessoas-pelas-mortes-de-pedrogao-grande?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/627564/em-portugal-nao-se-sabe-quantos-funcionarios-p-blicos-ha-nem-quanto-ganham?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/627578/mais-de-cem-quilos-de-lixo-pescados-na-ria-formosa-durante-praxe-academica?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/627562/ha-menos-1300-alunos-no-ensino-superior-do-que-em-2017-?seccao=Portugal_i
https://ionline.sapo.pt/artigo/627475/costa-afasta-extincao-da-pjm-para-ja?seccao=Portugal_i


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Marcelo na ONU contra os populistas: “Não mudamos com modas e protagonistas de curto prazo” 

(Expresso) 

- Táxis. Associações decidem terminar protesto contra lei das plataformas eletrónicas (Expresso) 

- ANA revela que negociações sobre parte económica do aeroporto do Montijo estão a “chegar ao fim 

(Economia Online) 

- Polícias em protesto para que Governo cumpra a lei (Abril) 

- Centenas de pessoas manifestaram-se contra “justiça machista" (Rádio Renascença) 

- Polícias anunciam protestos diários até terem respostas do Governo (Notícias ao Minuto) 

- Contagem do tempo de serviço dos professores volta a ser negociada na sexta-feira (Sapo24) 

  

 

 

- Brexit. Trabalhistas não querem saída da UE sem acordo (Ionline) 

- Há cada vez mais jovens veteranos a suicidar-se nos EUA (Expresso) 

- Eis os novos F-35 da Marinha britânica que disparam mísseis a 3700 km/h (Expresso) 

- Angola continuará a depender da China e do petróleo (Expresso) 

- “Não querem que eu ganhe”. Trump acusa China de tentar manipular próximas eleições nos EUA (Jornal 

Económico) 

 

   

 

 

 

 

 

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

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) 

 

http://www.aofa.pt/
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-27-Marcelo-na-ONU-contra-os-populistas-Nao-mudamos-com-modas-e-protagonistas-de-curto-prazo#gs.ylsUbxg
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-26-Taxis.-Associacoes-decidem-terminar-protesto-contra-lei-das-plataformas-eletronicas#gs.Whu7zIs
https://eco.pt/2018/09/26/ana-revela-que-negociacoes-sobre-parte-economica-do-aeroporto-do-montijo-estao-a-chegar-ao-fim/
https://www.abrilabril.pt/trabalho/policias-em-protesto-para-que-governo-cumpra-lei
https://rr.sapo.pt/noticia/125713/centenas-de-pessoas-manifestaram-se-contra-justica-machista?utm_source=cxultimas
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1088646/policias-anunciam-protestos-diarios-ate-terem-respostas-do-governo
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/contagem-do-tempo-de-servico-dos-professores-volta-a-ser-negociada-na-sexta-feira
https://ionline.sapo.pt/artigo/627530/brexit-trabalhistas-nao-querem-saida-da-ue-sem-acordo?seccao=Mundo_i
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-26-Ha-cada-vez-mais-jovens-veteranos-a-suicidar-se-nos-EUA#gs.Qgf7teI
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-27-Eis-os-novos-F-35-da-Marinha-britanica-que-disparam-misseis-a-3700-km-h#gs.fMs1Ef8
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-27-Angola-continuara-a-depender-da-China-e-do-petroleo#gs.WFSoo_g
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/nao-querem-que-eu-ganhe-trump-acusa-china-de-tentar-manipular-proximas-eleicoes-nos-eua-359082
http://aofa.pt/conselho-consultivo-do-iasfa-rejeita-aumento-de-quota/


 

 

 

 

 
- 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)  

- 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)  

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/
http://aofa.pt/aofa-recebida-em-audiencia-pelo-cema/


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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) 

 

- 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  

http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-ecologista-os-verdes-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
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/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


 

 

 

 

 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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) 

- 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 

http://www.aofa.pt/rimp/2017_OUT_Remuneracoes.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/RC_RV_Documento.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Propostas_de_alteracao_ao_EMFAR_Versao_Final_com_anexos.pdf
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=842
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Seminario_IASFA_Tcor_Antonio_Mota_O_Novo_IASFA_A_Visao_da_AOFA.pdf
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/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada 

 

 

 

- Jornais e Revistas Nacionais  

- Cartaz Cultural de Lisboa 

- Cartaz Cultural do Porto 

- Cartaz Cultural de Coimbra 

- Cartaz Cultural do Algarve 

- Cartaz Cultural do Alentejo 

- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/
https://www.leme.pt/jornais/
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
https://www.cm-coimbra.pt/index.php/areas-de-intervencao/cultura/agenda
http://www.cultalg.pt/
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

