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  1          Grandes Destaques 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

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


 

 

 

 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.3. Vídeos 

Forças Armadas 2
1 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

 

         

 

 

 

 

- Comandante Supremo das Forças Armadas visitou o Regimento de Cavalaria nº 3 (Exército) 

- Jovens ingressam nas fileiras do Exército (Exército) 

- Centro de Saúde Militar de Coimbra comemora 100º aniversário (Exército) 

- Exército comemora Dia Mundial da Árvore e da Floresta (Exército) 

- História e Cultura Militar do Exército celebrou Aniversário (Exército) 

- Presidente visita militares na República Centro Africana (Força Aérea) 

- Militares portugueses treinam forças iraquianas que combatem o terrorismo (Estado-Maior-General das 

Forças Armadas) 

- Esclarecimento: Concessão de pensão de preço de sangue à viúva do militar falecido no Mali (Estado-

Maior-General das Forças Armadas) 

 

 

 

- Francisco, o soldado que não fez nada de heroico (Expresso) 

- Portugal fiel à UE e NATO com "inteligência e lucidez", garante Marcelo (Rádio Renascença) 

- Defesa já aprovou pensão para viúva de militar morto no Mali (Rádio Renascença) 

- Ministério da Defesa. Há 12 dirigentes ilegais “em substituição” em mais de metade dos serviços 

(Observador) 

 

 

 

- Academia da Força Aérea – 40 anos 

- Novo Fardamento do Exército Português 

- Militares Portugueses arriscam a vida pela Paz no Mali 

- O interior da Força Aérea Portuguesa como "Nunca Visto" 

- 25º Aniversário da AOFA – Aceda aqui a todos os vídeos da Cerimónia 

- Repórter TVI – “O Cartel do Fogo” – O trabalho de investigação da jornalista Ana Leal que 

http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/479
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/477
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/476
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/475
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/478
http://www.emfa.pt/www/noticia-1678-presidente-visita-militares-na-republica-centro-africana
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1165
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1165
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2018-08
http://www.emgfa.pt/pt/comunicados/2018-08
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-28-Francisco-o-soldado-que-nao-fez-nada-de-heroico#gs.cce3tcE
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-28-Francisco-o-soldado-que-nao-fez-nada-de-heroico#gs.cce3tcE
http://rr.sapo.pt/noticia/109376/portugal-fiel-a-ue-e-nato-com-inteligencia-e-lucidez-garante-marcelo
http://rr.sapo.pt/noticia/109395/defesa-ja-aprovou-pensao-para-viuva-de-militar-morto-no-mali
https://observador.pt/2018/03/27/ministerio-da-defesa-ha-12-dirigentes-ilegais-em-substituicao-em-mais-de-metade-dos-servicos/
https://observador.pt/2018/03/27/ministerio-da-defesa-ha-12-dirigentes-ilegais-em-substituicao-em-mais-de-metade-dos-servicos/
https://www.youtube.com/watch?v=9fTeDuSoXPU
https://www.youtube.com/watch?v=p8h7rSt-CJs
http://www.tvi24.iol.pt/videos/sociedade/militares-portugueses-arriscam-a-vida-pela-paz-no-mali/5851bc690cf29541c419c525
http://sicnoticias.sapo.pt/programas/nunca-visto/2017-12-02-O-interior-da-Forca-Aerea-Portuguesa-como-Nunca-Visto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlJ5fC8oWkHkc-jQJ_CJkqZR3O-Uuh7qB
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25


 

 

 

 

 

3.1. Em Portugal 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

contou com a participação de inúmeros Oficiais das Forças Armadas, de entre os quais vários 

Dirigentes da AOFA 

- Repórter TVI - Comandos na República Centro-Africana (RCA) - A Guerra Esquecida  

 

 

 

- Major-General Bargão dos Santos - "Forças Armadas! A reflexão e o debate público que se não fazem. A 

propósito de uma Conferência sobre Recrutamento" 

- General Pinto Ramalho in Editorial da Revista Militar nº 1, de Janeiro de 2018 

- Coronel José Gonçalves Novo - "Uma caçada em tempo de guerra" 

- Tenente-General Formeiro Monteiro - "O Serviço Militar em Portugal - O Debate Necessário" 

- General Ramalho Eanes - Entrevista ao Expresso 

- Coronel David Martelo - "A Defesa Nacional e a Protecção Divina" 

 

 

 

 

 

  

- Secretas alertam: extrema-direita está de regresso em força (Diário de Notícias) 

- Novo Banco - Prejuízo recorde obriga Estado a emprestar até 450 milhões (Diário de Notícias) 

- Carlos Costa prevê 155 mil novos empregos até final da legislatura (Diário de Notícias) 

- Ação Social será critério de desempate nas matrículas (Diário de Notícias) 

- Governo volta a falhar contratação de meios aéreos (Diário de Notícias) 

- Protecção Civil e gestora dos Kamov em ruptura: helicópteros não estarão prontos a tempo do Verão 

(Público) 

- Poluição no Tejo - Tribunal substituiu multa aplicada à Celtejo por repreensão escrita (Público) 

- Prejuízo do Novo Banco dispara para um recorde de 1400 milhões (Público) 

- Colégios GPS cobraram ao Estado mais de 800 mil euros em trabalho fictício (Público) 

- “É perante o pano que se talha a obra”, diz Jerónimo de Sousa sobre o Orçamento do Estado para 2019 

(Público) 

- Há neste momento 11 ex-governantes a contas com a justiça (Público) 

http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e25
http://tviplayer.iol.pt/programa/reporter-tvi/53c6b3483004dc006243bd77/episodio/t4e23
http://www.aofa.pt/artigos/MGEN_Bargao_dos_Santos_Forcas_Armadas_e_Debate_Publico.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/MGEN_Bargao_dos_Santos_Forcas_Armadas_e_Debate_Publico.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/General_Pinto_Ramalho_Rev_Mil_Janeiro_2018.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Coronel_Novo_Uma_cacada_em_tempo_de_guerra.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/O_Servico_Militar_o_debate_necessario.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/GEN_Eanes_Entrevista_Expresso.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_David_Martelo_Defesa_Nacional_e_a_Proteccao_Divina.pdf
https://www.dn.pt/portugal/interior/destaque-secretas-alertam-extrema-direita-esta-de-regresso-em-forca-9221036.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/prejuizo-recorde-obriga-estado-a-emprestar-ate-450-milhoes-9221522.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/carlos-costa-preve-155-mil-novos-empregos-ate-final-da-legislatura-9221515.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/acao-social-sera-criterio-de-desempate-nas-matriculas-9221341.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/governo-volta-a-falhar-contratacao-de-meios-aereos-9221472.html
https://www.publico.pt/2018/03/29/politica/noticia/proteccao-civil-e-gestora-dos-kamov-em-ruptura-helicopteros-nao-estarao-prontos-a-tempo-do-verao-1808413
https://www.publico.pt/2018/03/29/politica/noticia/proteccao-civil-e-gestora-dos-kamov-em-ruptura-helicopteros-nao-estarao-prontos-a-tempo-do-verao-1808413
https://www.publico.pt/2018/03/29/sociedade/noticia/tribunal-substituiu-multa-aplicada-a-celtejo-por-admoestacao-1808434
https://www.publico.pt/2018/03/28/economia/noticia/prejuizo-do-novo-banco-dispara-para-um-recorde-de-14-mil-milhoes-1808372
https://www.publico.pt/2018/03/28/sociedade/noticia/colegios-gps-cobraram-ao-estado-mais-de-800-mil-euros-em-trabalho-ficticio-de-docentes-1808419
https://www.publico.pt/2018/03/28/politica/noticia/e-perante-o-pano-que-se-talha-a-obra-diz-jeronimo-de-sousa-sobre-o-orcamento-do-estado-para-2019-1808418
https://www.publico.pt/2018/03/28/politica/noticia/e-perante-o-pano-que-se-talha-a-obra-diz-jeronimo-de-sousa-sobre-o-orcamento-do-estado-para-2019-1808418
https://www.publico.pt/2018/03/28/sociedade/noticia/ha-neste-momento-12-exgovernantes-a-contas-com-a-justica-1808262


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

3.2. Pelo Mundo 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Rússia. Afinal, o tamanho conta! (Ionline) 

- Mais acidentes, mais feridos e mais mortos nas estradas portuguesas (Expresso) 

- Como pagar menos eletricidade e gás (Expresso) 

- E se assaltassem a “Casa de Papel” portuguesa? (Observador) 

- Novo Banco precisa de mais capital. Porquê? E quem paga? (Observador) 

- Jerónimo de Sousa: Se o Orçamento “acentuar traços da política de direita, temos um problema” 

(Observador) 

- IRS. Pode entregar a declaração a partir do Domingo de Páscoa (Rádio Renascença) 

- Alerta precários. Taxa de rotatividade é só para novos contratos (Rádio Renascença) 

 

 

 

- Berlim expulsa diplomatas mas aprova gasoduto russo (Diário de Notícias) 

- Processo histórico contra Trump avança. É suspeito de receber dinheiro ilegalmente (Diário de Notícias) 

- Parlament a favor do direito de investir Puigdemont (Diário de Notícias) 

- Coreia do Norte e Coreia do Sul reúnem-se em abril (Expresso) 

 

 

 

 

 

 

 

- 2018-03-21 - AOFA presente no 38º Aniversário do Museu Militar do Porto 

Acedendo ao amável convite que nos foi endereçado pelo Exmº Tenente-General Vice-Chefe do 

Estado-Maior do Exército, pelo Exmº Major-General Diretor da Direção de História e Cultura Militar e 

pelo Coronel Diretor do Museu Militar do Porto (MMP), a AOFA esteve presente nas cerimónias do 38º 

Aniversário do MMP. A representação da AOFA foi efetuada pelo Presidente do Conselho Nacional, 

Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2018-03-11 - AOFA presente no 27º Congresso do CDS, em Lamego 

Acedendo ao amavel convite que foi endereçado à AOFA por parte da Drª Assunção Cristas para que 

estivessemos presentes, em Lamego, no Congresso do CDS, a nossa delegação foi composta pelo 

http://www.aofa.pt/
https://ionline.sapo.pt/artigo/606099/r-ssia-afinal-o-tamanho-conta-?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-29-Mais-acidentes-mais-feridos-e-mais-mortos-nas-estradas-portuguesas#gs.wuwZEcE
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-03-28-Como-pagar-menos-eletricidade-e-gas#gs.olYvuzU
https://observador.pt/especiais/e-se-assaltassem-a-casa-de-papel-portuguesa/
https://observador.pt/2018/03/29/novo-banco-precisa-de-mais-capital-porque-e-quem-paga/
https://observador.pt/2018/03/28/jeronimo-de-sousa-se-o-orcamento-acentuar-tracos-da-politica-de-direita-temos-um-problema/
https://observador.pt/2018/03/28/jeronimo-de-sousa-se-o-orcamento-acentuar-tracos-da-politica-de-direita-temos-um-problema/
http://rr.sapo.pt/noticia/109438/irs-pode-entregar-a-declaracao-a-partir-do-domingo-de-pascoa
http://rr.sapo.pt/noticia/109435/alerta-precarios-taxa-de-rotatividade-e-so-para-novos-contratos
https://www.dn.pt/mundo/interior/berlim-expulsa-diplomatas-mas-aprova-gasoduto-russo-9221237.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/processo-historico-contra-trump-avanca-e-suspeito-de-receber-dinheiro-ilegalmente-9221319.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/parlament-a-favor-do-direito-de-investir-puigdemont-9221244.html
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-03-29-Coreia-do-Norte-e-Coreia-do-Sul-reunem-se-em-abril#gs.sE13UdE
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=974


 

 

 

 

 
Presidente do Conselho Nacional (CN), Tenente-Coronel António Costa Mota e pelo Vice-Presidente 

do CN, Tenente-Coronel Musa Paulino (Ver Mais) 

- 2018-03-08 - AOFA é Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas 

Acedendo ao honroso convite que nos foi formulado pela respetiva Direção, a AOFA passou a ser 

Membro Honorário da Associação dos Amigos das Forças Armadas, que integra conhecidas e 

respeitadas personalidades da cidade do Porto (Ver Mais) 

- 2018-03-05 - Associações Profissionais de Militares (APM) levaram a efeito, na Assembleia 

da República, o debate internacional sobre Associativismo / Sindicalismo Militar na Europa 

Organizado pelas APM (AOFA, ANS e AP) e com a participação de Dirigentes Associativos e Sindicais 

Militares, provenientes de diversos países europeus, aos quais se juntou também o Presidente da 

EUROMIL, decorreu na Assembleia da República o evento denominado " Associativismo / Sindicalismo 

Militar na Europa" (Ver Mais) 
 

- 2018-03-03 - Lista A, “Continuar a Fazer – Mais e Melhor”, vence as eleições para os 

Órgãos Sociais da AOFA 

Com 74% dos votos expressos, a lista A venceu as eleições para os Órgãos Sociais da AOFA no 

período de 2018/2021. A lista vencedora apresentou-se sob o lema “Continuar a Fazer – Mais e 

Melhor”, pretendendo dar sequência ao trabalho desenvolvido pela atual direção (Ver Mais) 
 

- 2018-02-27 - A AOFA nas Comemorações do 18º Aniversário da Associação de Praças (AP) 

Correspondendo ao tradicional, mas sempre relevante, convite da Associação de Praças (AP), a AOFA 

esteve presente no jantar que assinalou o 18º Aniversário da AP. A representação da AOFA esteve a 

cargo do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 
 

- 2018-02-27 - Sua Excelência o Secretário de Estado da Defesa Nacional (SEDN) recebeu a 

AOFA em audiência 

Esta audiência resultou de uma iniciativa (ofício de 7 de Dezembro de 2017) da AOFA na qual 

demonstrámos, imediatamente após a promulgação do Orçamento do Estado 2018, a nossa total 

disponibilidade e interesse em apresentar as nossas posições e abertura ao diálogo sobre a 

importante temática do "Desbloqueamento de Progressões Remuneratórias" nas Forças Armadas. A 

delegação da AOFA foi constituida pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António 

Costa Mota, pelo Secretário-Geral, Capitão-Tenente Diocleciano Batista e pelo Vogal do Conselho 

Nacional, Coronel João Marquito (Ver Mais) 
 

 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=973
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=971
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=972
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=970
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=968
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=966


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

 

 

- 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 (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) 

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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

5.2. Cultura 

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 

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada 

 

 

- Cartaz Cultural de Lisboa 

- Cartaz Cultural do Porto 

- Cartaz Cultural de Coimbra 

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/
http://euromil.org/
http://afaportugal.org/
http://cmnaval.com/
https://www.csarmada.com/
http://www.clubepracasarmada.pt/
http://www.agendalx.pt/
http://iporto.amp.pt/
https://www.cm-coimbra.pt/index.php/areas-de-intervencao/cultura/agenda


 

 

 

 

 
- Cartaz Cultural do Algarve 

- Cartaz Cultural do Alentejo 

- Cartaz Cultural dos Açores 

- Cartaz Cultural da Madeira 

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

