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Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 
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Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

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 

 

 

 

 

         

 

 

- Assistência a veleiro ao largo de Santa Cruz na Madeira (Marinha) 

- Militares portugueses em missão no Afeganistão são condecorados pela NATO (Exército) 

- 6.ª Força Nacional Destacada recebe material desportivo que será distribuído na República Centro-

Africana (Exército) 

- Escuteiros do Agrupamento 358 de Coimbra visitam Exército (Exército) 

- Exército apoia o concurso das “7 Maravilhas Doces de Portugal” (Exército) 

- Base Aérea N.º 4 abre portas à população no domingo (Força Aérea) 

- Juramento de Bandeira da Instrução Básica 01/19 na Ota (Força Aérea) 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Assistencia-a-veleiro-ao-largo-de-Santa-Cruz-na-Madeira.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1122
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1115
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1115
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1119
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1117
https://www.emfa.pt/noticia-2665-base-aerea-n-4-abre-portas-a-populacao-no-domingo
https://www.emfa.pt/noticia-2664-juramento-de-bandeira-da-instrucao-basica-0119-na-ota


 

 

 

 

 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

 

 

 

- Cravinho defende 15% de mulheres militares "no mínimo" (Diário de Notícias) 

- Chefe militar centro-africano está em Portugal e visita comando amputado (Diário de Notícias) 

- Subida das temperaturas levam quase 100 militares para o terreno (Jornal de Notícias) 

- Militares desafiam ministro (Sol) 

- Montijo: Zero diz que Estudo de Impacte Ambiental do novo aeroporto levanta incertezas (Sapo24) 

- Governo vai criar missão de acompanhamento para fiscalizar contratos das aeronaves KC-390 (Sapo24) 

- Montijo: PCP reitera “enormes e insanáveis riscos” da escolha da base aérea (Sapo24) 

- Ministério da Defesa lança portal para ajudar a recrutar jovens para forças armadas (Sapo24) 

 

 

 

- Militares portugueses na RCA empenhados em missão complexa durante um mês (Novo)  

- 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  

- A importância do mar Português no novo vídeo institucional da Marinha  

- RTP - Programa "Olhar o Mundo" (ver entre os minutos 2:00 e 13:45) sobre os nossos Camaradas 

Paraquedistas, mas também da Força Aérea, que integraram a nossa 4ª Força Nacional Destacada na 

República Centro-Africana  

 

 

 
- Tenente-General Mário Cabrita – “Contributos para um debate honesto” (Novo) 

- Major-General Carlos Branco – “Poder, Democracia e Forças Armadas” (Novo) 

- Tenente-Coronel Eduardo Afonso - "FORÇAS ARMADAS: quando os bons princípios e as boas intenções 

dão maus resultados"  

- Coronel Morais da Silva - "A propósito da Infelicidade de Linguagem do CEMGFA ocorrida em Julho de 

2019" 

- Coronel João Marquito – Entrevista à SIC Notícias sobre o Drama e Insustentabilidade de Efetivos” 

- Almirante Castanho Paes - "Uma Reflexão sobre a Saúde Militar"  

- Major-General Carlos Branco – “O altruísmo francês”  

https://www.dn.pt/poder/interior/cravinho-defende-15-de-mulheres-militares-no-minimo-11160590.html
https://www.dn.pt/poder/interior/chefe-militar-centro-africano-esta-em-portugal-amanha-visita-comando-amputado-11161318.html
https://www.jn.pt/nacional/interior/subida-das-temperaturas-levam-quase-100-militares-para-o-terreno-11163542.html
https://sol.sapo.pt/artigo/666472/militares-desafiam-ministro-
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/montijo-zero-diz-que-estudo-de-impacte-ambiental-do-novo-aeroporto-levanta-incertezas
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/governo-vai-criar-missao-de-acompanhamento-para-fiscalizar-contratos-das-aeronaves-kc-390
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/montijo-pcp-reitera-enormes-e-insanaveis-riscos-da-escolha-da-base-aerea
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/ministerio-da-defesa-lanca-portal-para-ajudar-a-recrutar-jovens-para-forcas-armadas
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
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/A-importancia-do-mar-Portugues-no-novo-video-institucional-da-Marinha.aspx
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://www.rtp.pt/play/p4714/olhar-o-mundo?fbclid=IwAR1qapqOgJlh1dBIpusBkGOfnv8DD2MFaBnDN9bKUBPES_8AG8yPiyurBnk
https://expresso.pt/opiniao/2019-07-26-Contributos-para-um-debate-honesto?fbclid=IwAR2JvIa4uYuLJWdzz1hOvTHMnnytcdjeCkizo3WJ7j2nfeJtmlqGTa8uPas
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/poder-democracia-e-forcas-armadas-471521?fbclid=IwAR125W6AEGUChyQagEnvBYeYsnZOXATTlnYL-Gip3dWMMddp0UoeJUYO_Nc
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Eduardo_Afonso_Boas_Intencoes_Maus_Resultados.pdf?fbclid=IwAR39tN21aQiQk_JK3WrXfIizdcokZ5lzNaFpBoGT_GuVusNvnkm11e02N_4
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Morais_da_Silva_Infelicidade_de_linguagem.pdf?fbclid=IwAR1qfmX9hz2v-b1RPS7gRtK8LtTcFFOEfB1cl-3c7HwAA-qjG0x95xumTBc
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Morais_da_Silva_Infelicidade_de_linguagem.pdf?fbclid=IwAR1qfmX9hz2v-b1RPS7gRtK8LtTcFFOEfB1cl-3c7HwAA-qjG0x95xumTBc
https://sicnoticias.pt/pais/2019-07-19-Faltam-6-mil-efetivos-nas-Forcas-Armadas?fbclid=IwAR37CfaBlk8h7h9UbPFCaRr19A2YeVc9KSbWcKMLWE53ZV_7XJXQ7JIa9qs
http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Castanho_Paes_Reflexao_Saude_Militar.pdf?fbclid=IwAR1Vle9WSDGTs47AVIYF6BITKHpUrsSUtWfQTW70llHfgx_cm2jT55fKZsc
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-altruismo-frances-469278


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

- Autor pediu anonimato (Mas identificado perante a AOFA) – “Dever e sacrifício”  

- Major-General Carlos Branco – “O inevitável confronto entre os EUA e a China”  

- Major-General Carlos Branco – “As novas operações de paz da ONU”  

- Tenente-Coronel António Costa Mota – “Assistência na Doença aos Militares (ADM)! Reagir de forma 

decidida ou deitar a toalha ao chão? Uma mera questão retórica!”  

- Tenente-General Formeiro Monteiro – “O Serviço de Saúde Militar: que futuro?"  

- Contra-Almirante Nobre de Carvalho – “O Cartão do Combatente”  

- Tenente-General Mário Cabrita – "Os Beijos de Judas"  

 

 

 

 

 

 

- Temos médicos suficientes em Portugal? Diz que sim, mas não chegam (Diário de Notícias) 

- Marcelo promulga divulgação de beneficiários de subvenções mensais vitalícias (Diário de Notícias) 

- Desconforto na Protecção Civil com MAI. Oposição pressiona Eduardo Cabrita (Público) 

- A norma da lei que pressiona o secretário de Estado vai deixar de existir (Público) 

- A partir de hoje estamos a viver com recursos que não temos (Ionline) 

- Portugal faz história e afunda preço da energia solar para novo mínimo mundial (Expresso) 

- Empresa desmente Proteção Civil e diz que nunca foi convidada para fazer as golas inflamáveis 

(Expresso) 

- Tribunal decreta penhora da coleção Berardo, empresário garante não ter sido notificado (Rádio 

Renascença) 

- Filho do secretário de Estado da Proteção Civil fez contratos com o Estado. Lei prevê demissão 

(Observador) 

- Lei de Programação para as forças de segurança com 62,5% de execução (Notícias ao Minuto) 

- Motoristas vão 'parar' o país? Ministro defende revisão da Lei da Greve (Notícias ao Minuto) 

- Taxas Euribor descem a três e a seis meses e sobem a 12 meses (Notícias ao Minuto) 

- Governo de Costa já conta com 14 demissões devido a polémicas (Jornal Económico) 

- Motoristas: Sindicato do Norte associa-se à greve convocada para 12 de agosto (Sapo24) 

 

 

http://merlin37.com/dever?fbclid=IwAR28GCYI2f8Zbvo7oQRprfjCiDys8JDwsSVYESGGfBVNzPNKcVVt0xCobpQ
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-inevitavel-confronto-entre-os-eua-e-a-china-463584?fbclid=IwAR2lOxGa166nK7jRM7dZExdt5EsVCXvgth7kl3V6pUZvnpMFdpyO2Ovn6rQ#.XR6MOnmEPUM.facebook
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/as-novas-operacoes-de-paz-da-onu-458643?fbclid=IwAR2_wYwcIeHhhHmd7feju2EnKzX6F07oi7YESNEGIe9SkeVhANjALuRDmEQ#.XRFXiYXZ7h4.facebook
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TCOR_Antonio_Costa_Mota_ADM_Reagir_ou_deitar_tolha_ao_chao.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Formeiro_Monteiro_SSM.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/CALM_Nobre_de_Carvalho_O_Cartao_do_Combatente.pdf
https://www.dn.pt/opiniao/opiniao-dn/convidados/interior/os-beijos-de-judas-10905020.html?fbclid=IwAR2fwUy0cnNC_WRgZ3hfM1AVlMvIHCjXcl2wuc-j-dw6L0Va4E3Ff2idyPM
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/temos-medicos-suficientes-em-portugal-diz-que-sim-mas-nao-chegam-11152759.html
https://www.dn.pt/poder/interior/marcelo-promulga-divulgacao-de-beneficiarios-de-subvencoes-mensais-vitalicias-11162325.html
https://www.publico.pt/2019/07/30/politica/noticia/desconforto-proteccao-civil-mai-oposicao-pressiona-eduardo-cabrita-1881680
https://www.publico.pt/2019/07/30/politica/noticia/lei-nao-fez-cair-ministro-pressiona-secretario-estado-1881706
https://ionline.sapo.pt/artigo/666513/a-partir-de-hoje-estamos-a-viver-com-recursos-que-nao-temos-?seccao=Portugal_i
https://expresso.pt/economia/2019-07-29-Portugal-faz-historia-e-afunda-preco-da-energia-solar-para-novo-minimo-mundial
https://expresso.pt/sociedade/2019-07-29-Empresa-desmente-Protecao-Civil-e-diz-que-nunca-foi-convidada-para-fazer-as-golas-inflamaveis
https://rr.sapo.pt/2019/07/29/economia/tribunal-decreta-penhora-da-colecao-berardo-empresario-garante-nao-ter-sido-notificado/noticia/159541/
https://observador.pt/especiais/filho-do-secretario-de-estado-da-protecao-civil-fez-contratos-com-o-estado-lei-preve-demissao/
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1296965/lei-de-programacao-para-as-forcas-de-seguranca-com-62-5-de-execucao
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1297253/motoristas-vao-parar-o-pais-ministro-defende-revisao-da-lei-da-greve
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1297219/taxas-euribor-descem-a-tres-e-a-seis-meses-e-sobem-a-12-meses
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/governo-de-costa-ja-conta-com-14-demissoes-devido-a-polemicas-473058
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/motoristas-sindicato-do-norte-associa-se-a-greve-convocada-marcada-para-12-de-agosto


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

  

 

 

- Johnson foi à Escócia prometer fundos extra e garantir unidade do Reino no pós-“Brexit” (Público) 

- Johnson não quer sentar-se nem com Merkel nem com Macron, mas garante que há “amplo espaço” 

para um melhor acordo (Expresso) 

- Bayer com mais de 18 mil processos nos EUA devido ao glifosato (Expresso) 

- Guerra comercial: Estados Unidos e China voltam à mesa das negociações (Expresso) 

- Amazónia. ONU condena morte de líder indígena, Bolsonaro diz que índios são vistos como "animais de 

zoológico" (Rádio Renascença) 

- Boris Johnson faz ultimato: só negoceia com Bruxelas se UE deixar cair backstop (Jornal de Negócios) 

- EUA saqueiam petróleo, treinam terroristas e dão armas a milícias curdas e árabes (Abril) 

- Primeiro-ministro de Cabo Verde admite adesão à NATO (Notícias ao Minuto) 

- Brexit: Washington e Londres aprofundam e expandem relações económicas (Notícias ao Minuto) 

- Forças de Assad conquistam duas localidades no noroeste do país (Notícias ao Minuto) 

- EUA. Senado fracassa em bloquear vendas de armas à Arábia Saudita (Sapo24) 

- Derramados 40 mil litros de petróleo ao largo da Patagónia (Sapo24) 

- Brexit: PM britânico Boris Johnson declara acordo de saída "morto” e quer um novo (Sapo24) 

- Bolsonaro está a acelerar a desflorestação da Amazónia (Sapo24) 

- Venezuela vai denunciar na ONU violações norte-americanas do espaço aéreo (Sapo24) 

 

   

  

 

 

 

 

- 2019-07-18 - Os vários esquecimentos a  que têm sido sujeitos os militares  

A AOFA entendeu emitir um comunicado em que dá conta dos vários esquecimentos a que têm 

sido votados os militares: nomeadamente promoções e progressões no regime remuneratório, 

entre outras. (Ver Mais) 

 

http://www.aofa.pt/
https://www.publico.pt/2019/07/29/mundo/noticia/johnson-escocia-prometer-fundos-extra-garantir-unidade-reino-posbrexit-1881659
https://expresso.pt/internacional/2019-07-29-Johnson-nao-quer-sentar-se-nem-com-Merkel-nem-com-Macron-mas-garante-que-ha-amplo-espaco-para-um-melhor-acordo-1
https://expresso.pt/internacional/2019-07-29-Johnson-nao-quer-sentar-se-nem-com-Merkel-nem-com-Macron-mas-garante-que-ha-amplo-espaco-para-um-melhor-acordo-1
https://expresso.pt/internacional/2019-07-30-Bayer-com-mais-de-18-mil-processos-nos-EUA-devido-ao-glifosato
https://expresso.pt/economia/2019-07-30-Guerra-comercial-Estados-Unidos-e-China-voltam-a-mesa-das-negociacoes
https://rr.sapo.pt/2019/07/29/mundo/amazonia-onu-condena-morte-de-lider-indigena-bolsonaro-diz-que-indios-sao-vistos-como-animais-de-zoologico/noticia/159555/?utm_source=cxultimas
https://rr.sapo.pt/2019/07/29/mundo/amazonia-onu-condena-morte-de-lider-indigena-bolsonaro-diz-que-indios-sao-vistos-como-animais-de-zoologico/noticia/159555/?utm_source=cxultimas
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/europa/uniao-europeia/detalhe/boris-johnson-faz-ultimato-so-negoceia-com-bruxelas-se-ue-deixar-cair-backstop?ref=HP_DestaquesPrincipais
https://www.abrilabril.pt/internacional/eua-saqueiam-petroleo-treinam-terroristas-e-dao-armas-milicias-curdas-e-arabes
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1297067/primeiro-ministro-de-cabo-verde-admite-adesao-a-nato
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1297003/brexit-washington-e-londres-aprofundam-e-expandem-relacoes-economicas
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1296820/forcas-de-assad-conquistam-duas-localidades-no-noroeste-do-pais
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/senado-norte-americano-fracassa-em-bloquear-vendas-de-armas-a-arabia-saudita
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/derramados-40-mil-litros-de-petroleo-ao-largo-da-patagonia-473150
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/brexit-pm-britanico-boris-johnson-declara-acordo-de-saida-morto-e-quer-um-novo
https://shifter.sapo.pt/2019/07/bolsonaro-desflorestacao-amazonia-brasil/
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/venezuela-vai-denunciar-na-onu-violacoes-norte-americanas-do-espaco-aereo-472907
http://aofa.pt/os-varios-esquecimentos-a-que-tem-sido-sujeitos-os-militares/


 

 

 

 

 
- 2019-07-06 - AOFA presente na cerimónia do 30º aniversário da Associação Nacional de 

Sargentos (ANS)  

A cerimónia decorreu em Lisboa, na Casa do Alentejo, tendo a AOFA sido representada pelo 

Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota e pelo Secretário-Geral, 

Capitão-Tenente Diocleciano Batista (Ver Mais) 

- 2019-07-04 - Inauguração da Exposição de Miniaturas Militares na Sede Nacional da AOFA  

A partir de agora a AOFA é detentora, a título definitivo e por doação devidamente registada, 

de uma extraordinária coleção de miniaturas militares (Navios, Carros de Combate e Aeronaves) 

que poderá (e, atrevemo-nos a dizer que deverá) ser devidamente apreciada na nossa Sede, na 

Trafaria (Ver Mais) 

- 2019-07-03 - AOFA presente na homenagem ao Coronel Marques Júnior  

A convite do Presidente da Camara Municipal de Lisboa a AOFA esteve presente na cerimónia 

de homenagem (incluindo o descerrar da lápide da Alameda Coronel Marques Júnior), sendo 

representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota. (Ver 

Mais) 

- 2019-07-01 - AOFA presente nas comemorações do 67º Aniversário da Força Aérea  

A convite de Sua Excelência o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA) a AOFA esteve 

presente nas cerimónias do 67º Aniversário, tendo sido representada pelo Presidente do 

Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa Mota. (Ver Mais) 

- 2019-06-18 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola do Serviço de Saúde Militar  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota, reuniu com os Oficiais da Escola do Serviço de Saúde Militar (ESSM) (Ver Mais) 

- 2019-06-15 - AOFA realizou Workshop de Alimentação Saudável – Alimentação Alcalina: A 

importância do PH na Saúde  

O Workshop decorreu na Sede da AOFA e foram atingidos os objetivos preconizados. À Drª 

Helga Ramos (Farmacêutica e Naturopata) a AOFA endereça os maiores agradecimentos pela 

realização deste importante evento. (Ver Mais) 

- 2019-06-13 - A AOFA reuniu com os Oficiais da Escola de Sargentos do Exército 

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota e do Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos, 

reuniu, nas Caldas da Rainha, com os Oficiais da Escola de Sargentos do Exército (ESE). (Ver 

Mais) 

 

http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-do-30o-aniversario-da-associacao-nacional-de-sargentos-ans/
http://aofa.pt/inauguracao-da-exposicao-de-miniaturas-militares-na-sede-nacional-da-aofa/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-homenagem-ao-coronel-marques-junior/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-homenagem-ao-coronel-marques-junior/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-do-67o-aniversario-da-forca-aerea/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-escola-do-servico-de-saude-militar/
http://aofa.pt/aofa-realizou-workshop-de-alimentacao-saudavel-alimentacao-alcalina-a-importancia-do-ph-na-saude/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-escola-de-sargentos-do-exercito/
http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-da-escola-de-sargentos-do-exercito/


 

 

 

 

 
- 2019-06-12 - A AOFA reuniu com os Oficiais do Regimento de Infantaria nº 15  

A AOFA através do nosso Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Costa 

Mota e do Vogal do Conselho Nacional e Membro do Secretariado, Coronel Luís Paula Campos, 

reuniu, em Tomar, com os Oficiais do Regimento de Infantaria nº15 (RI15) (Ver Mais) 

2019–06–10 -  AOFA presente nas Comemorações Oficiais do Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portuguesas  

A convite de Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças 

Armadas, a AOFA esteve presente através do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

- 2019-06-10 - AOFA presente no Encontro Nacional de Combatentes, junto ao Monumento 

aos Nossos Mortos, perto da Torre de Belém  

O 10 DE JUNHO NÃO É ONDE O HOMEM QUISER! É aqui! (Ver Mais) 

- 2019-06-06 - AOFA presente no lançamento do livro “Pensar a Defesa Nacional, Pensar as 

Forças Armadas”  

Representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Augusto Proença 

da Costa Mota, a AOFA este presente no lançamento do livro “Pensar a Defesa Nacional, Pensar 

as Forças Armadas”, da autoria do General Pinto Ramalho. O autor e a obra foram 

apresentados pelo Dr. Jaime Gama e pelo General Martins Barrento, tendo o evento decorrido 

nas Caves Manuelinas do Museu Militar (Ver Mais) 

- 2019-06-05 - AOFA presente no Colóquio “Portugal e a NATO – 70º Aniversário da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte”  

A convite da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da NATO, a 

AOFA, representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António Augusto 

Proença da Costa Mota, esteve presente no Colóquio “Portugal e a NATO – 70º Aniversário da 

Organização do Tratado do Atlântico Norte” (Ver Mais) 

- 2019-06-03 - AOFA solicita às Chefias Militares informação sobre os efeitos práticos do 

descongelamento de progressões no regime remuneratório  

Publicado que foi o Decreto-Lei 65/2019, que descongelou – de uma forma por nós considerada 

inaceitável – as progressões no regime remuneratório, a AOFA entendeu solicitar às Chefias 

Militares informação sobre as consequências práticas daquela publicação (Ver Mais) 

- 2019-06-01 - AOFA presente no 87º Aniversário da Associação dos Pupilos do Exército 

http://aofa.pt/a-aofa-reuniu-com-os-oficiais-do-regimento-de-infantaria-no-15/
http://aofa.pt/aofa-presente-nas-comemoracoes-oficiais-do-dia-de-portugal-de-camoes-e-das-comunidades-portuguesas/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-encontro-nacional-de-combatentes-junto-ao-monumento-aos-nossos-mortos-perto-da-torre-de-belem/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-lancamento-do-livro-pensar-a-defesa-nacional-pensar-as-forcas-armadas/
http://aofa.pt/aofa-presente-no-coloquio-portugal-e-a-nato-70o-aniversario-da-organizacao-do-tratado-do-atlantico-norte/
http://aofa.pt/aofa-solicita-as-chefias-militares-informacao-sobre-os-efeitos-praticos-do-descongelamento-de-progressoes-no-regime-remuneratorio/


 

 

 

 

 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

A AOFA foi representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-Coronel António 

Augusto Proença da Costa Mota, na cerimónia comemorativa do 87º Aniversário da Associação 

dos Pupilos do Exército, que ocorreu na sede desta prestigiada organização (Ver Mais) 

- 2019-06-01 - AOFA presente na Sessão Solene comemorativa do 119º Aniversário da 

Sociedade Recreativa Musical Trafariense 

A Sociedade Musical Recreativa Trafariense comemorou o 119º Aniversário no passado dia 8 de 

Maio, entendendo promover uma Sessão Solene alusiva à efeméride. Esteve presente em 

representação da AOFA o Coronel Luís Paula Campos, Vogal do Conselho Nacional (Ver Mais) 

 

 

 

 

- 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 (Efetivos nas Forças Armadas) – Atualizado a 31 de Dezembro de 2017  

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Atualizado 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! 

http://aofa.pt/aofa-presente-no-87o-aniversario-da-associacao-dos-pupilos-do-exercito/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-sessao-solene-comemorativa-do-119o-aniversario-da-sociedade-recreativa-musical-trafariense/
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/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
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


 

 

 

 

 

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

 

 

- 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  

 

 

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/


 

 

 

 

 
5.2. Cultura  

 

- 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 

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

