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1 Grandes Destaques 

 

 

                                      

       MAJ Santos – Boas Vindas (Vídeo)                  TGEN Formeiro Monteiro – Discurso (Vídeo) 

            

                                      

CMG Almeida de Moura – Discurso (Vídeo)                  TCOR Costa Mota – Discurso (Vídeo) 

                      

Aceda através dos seguintes links aos textos dos discursos proferidos na Cerimónia da Tomada de Posse 

Tenente-General Joaquim Formeiro Monteiro 

Capitão de Mar-e-Guerra António Almeida de Moura 

Tenente-Coronel António Costa Mota 

https://www.youtube.com/watch?v=9gmDFYspB74
https://www.youtube.com/watch?v=FOkshNTlFq4
https://www.youtube.com/watch?v=0jRjsCoRCz0
https://www.youtube.com/watch?v=3vUfcp_tb1w
http://www.aofa.pt/rimp/Discurso_do_Presidente_Cessante_da_AG_em_2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Discurso_de_Tomada_de_Posse_do_Presidente_da_AG_em_2018.pdf
http://www.aofa.pt/rimp/Discurso_de_Tomada_de_Posse_do_Presidente_do_CN_em_2018.pdf


 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Pela Suspensão da Eficácia do RAMMFA (Regulamento de 

Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas) 

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://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT88265
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT89309


 

 

 

 

 

 

 

Muito em breve daremos a conhecer toda a calendarização de Ações de Formação e 

Workshops! As Inscrições para as Atividades estão desde já e permanentemente abertas!   
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Aceda AQUI ao Regulamento da Conta Solidária 

 

  

         

 

 

 

- Marinha inicia campanha hidrográfica nos Açores (Marinha) 

- Inativado engenho na Figueira da Foz (Marinha) 

- O Dia da Marinha vai desembarcar em Peniche (Marinha) 

- Lista de Spotters para o Hot Blade 2018 (Força Aérea) 

- Hot Blade 2018 em rotação na BA11 (Força Aérea) 

- Militares portugueses participam pela segunda vez em competição internacional de Operações Especiais 

(EMGFA) 

 

 

 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

http://www.aofa.pt/rimp/Regulamento_Conta_Solidaria.pdf
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Mariinha-inicia-campanha-hidrografica-nos-Acores.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/Inativado-engenho-na-Figueira-da-Foz.aspx
http://www.marinha.pt/pt-pt/media-center/noticias-destaques/Paginas/O-Dia-da-Marinha-vai-desembarcar-em-Peniche.aspx
http://www.emfa.pt/www/noticia-1724-lista-de-spotters-para-o-hot-blade-2018
http://www.emfa.pt/www/noticia-1725-hot-blade-2018-em-rotacao-na-ba11
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1193
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/1193


 

 

 

 

 
 

 

- Militares denunciam falta de meios para combate aos fogos (TSF) 

- Marinha com 900 militares a menos renova imagem na Internet para atrair jovens (Expresso) 

- Sargentos alertam que estão a ser enviados militares para combater os fogos sem equipamento suficiente 

(Expresso) 

 

 

 

- Força Aérea resgata tripulante de pesqueiro a 330 km da Terceira  

- Conhece o Instituto Hidrográfico?  

- 100 anos da Batalha de La Lys: 400 soldados portugueses morreram  

- 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 

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  

 

 

 

- Coronel José Santos Coelho – Vídeo do discurso proferido no dia 25 de Abril 

- Coronel Farmacêutico José Damas Móra - "Uma Armadilha chamada HFAR" - Um relato na primeira pessoa  

- General Conceição e Silva – Sobre Armas, Militares na Reforma e Incentivos à AOFA  

- Major-General Jorge Aires - Recrutamento militar: dificuldades e desafios 

- 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" 

 

 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

https://www.tsf.pt/sociedade/interior/militares-denunciam-falta-de-meios-para-ajudar-no-combate-aos-fogos-9321930.html
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-05-09-Marinha-com-900-militares-a-menos-renova-imagem-na-Internet-para-atrair-jovens#gs.YEACSH4
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-05-09-Sargentos-alertam-que-estao-a-ser-enviados-militares-para-combater-os-fogos-sem-equipamento-suficiente#gs.vfvQs48
http://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-05-09-Sargentos-alertam-que-estao-a-ser-enviados-militares-para-combater-os-fogos-sem-equipamento-suficiente#gs.vfvQs48
https://www.youtube.com/watch?v=-jis5mCpj2Y
https://www.youtube.com/watch?v=k6EVnmD7ej8
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/100-anos-da-batalha-de-la-lys-400-soldados-portugueses-morreram_v1068708
https://www.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
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
https://www.youtube.com/watch?v=9fbYWXTAaFA
http://www.aofa.pt/rimp/20180406_Cor_Damas_Mora_HFAR_uma_armadilha.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Gen_Conceicao_e_Silva_Armas_Reformados_Militares.pdf
https://www.abrilabril.pt/recrutamento-militar-dificuldades-e-desafios
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
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- Emprego. Nunca houve tantos a ganhar três mil euros limpos ou mais (Diário de Notícias) 

- Presidente da Proteção Civil usa MAI para contratar assessoras (Diário de Notícias) 

- Deputados querem saber quem deve o quê à banca (Diário de Notícias) 

- Planos para redução do défice ainda são “insuficientes”, defende Teodora Cardoso (Público) 

- CDS desafia partidos a avançar para uma revisão constitucional (Público) 

- Deputados aprovam juros negativos no crédito à habitação (Público) 

- Incêndios. Costa garante que não se demite se houver uma nova tragédia (Ionline) 

- CTT: o declínio de uma empresa com 500 anos de história (Expresso) 

- Novo Banco consome folga conseguida com o défice de 2017 (Observador) 

 

 

 

 

- Israel declara que atingiu infraestruturas iranianas na Síria (Diário de Notícias) 

- Merkel diz que Europa já não pode contar com proteção dos EUA (Jornal de Notícias) 

- Ataques israelitas contra alvos iranianos fazem 23 mortos (Jornal de Notícias) 

- “Até aqui estávamos a lutar para os EUA não saírem, agora a Europa tem é de agarrar o Irão” (Expresso) 

- Tribunal Constitucional espanhol suspende lei catalã que autorizava Puigdemont a ser investido à distância 

(Expresso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo 

3.1. Em Portugal 

https://www.dn.pt/dinheiro/interior/nunca-houve-tantos-a-ganhar-tres-mil-euros-limpos-ou-mais-9325080.html
https://www.dn.pt/portugal/interior/presidente-da-protecao-civil-usa-mai-para-contratar-assessoras-9324899.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/deputados-querem-saber--quem-deve-o-que-a-banca-9325084.html
https://www.publico.pt/2018/05/10/economia/noticia/planos-para-reducao-do-defice-ainda-sao-insuficientes-defende-teodora-cardoso-1829522
https://www.publico.pt/2018/05/10/politica/noticia/cds-desafia-partidos-a-avancar-para-uma-revisao-constitucional-1829525
https://www.publico.pt/2018/05/09/economia/noticia/deputados-aprovam-juros-negativos-no-credito-a-habitacao-1829482
https://ionline.sapo.pt/artigo/611471/inc-ndios-costa-garante-que-nao-se-demite-se-houver-uma-nova-tragedia?seccao=Portugal_i
http://expresso.sapo.pt/multimedia/259/2018-05-10-CTT-o-declinio-de-uma-empresa-com-500-anos-de-historia#gs.Wh2b=HQ
https://observador.pt/2018/05/10/novo-banco-consome-folga-do-defice-de-2017/
https://www.dn.pt/mundo/interior/israel-declara-que-atingiu-infraestruturas-iranianas-na-siria-9325556.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/merkel-diz-que-europa-ja-nao-pode-contar-com-protecao-dos-eua-9326165.html
https://www.jn.pt/mundo/interior/ataques-israelitas-contra-alvos-iranianos-fazem-23-mortos-9326020.html
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-05-10-Ate-aqui-estavamos-a-lutar-para-os-EUA-nao-sairem-agora-a-Europa-tem-e-de-agarrar-o-Irao#gs.kqYuCG4
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-05-09-Tribunal-Constitucional-espanhol-suspende-lei-catala-que-autorizava-Puigdemont-a-ser-investido-a-distancia#gs.rio=Qaw
http://expresso.sapo.pt/internacional/2018-05-09-Tribunal-Constitucional-espanhol-suspende-lei-catala-que-autorizava-Puigdemont-a-ser-investido-a-distancia#gs.rio=Qaw


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

 

 

 

 

- 2018-05-05 - Tomada de Posse dos Membros dos Órgãos Sociais da AOFA, eleitos a 3 de 

Março (NOVO) 

A cerimónia decorreu nas instalações do Instituto Universitário Militar (IUM) e contou com a presença 

de cerca de 30 (trinta) Entidades Civis e Militares, nelas incluídas representantes dos Grupos 

Parlamentares do PSD, PS e PCP, do CEMGFA, CEMA, CEME e CEMFA, e ainda da Direção do IUM na 

pessoa do Vice-Almirante Edgar Bastos Ribeiro (Ver Mais) 

- 2018-04-30 - Hospital de Belém: revogado o despacho que o tinha entregue à Cruz Vermelha 

Portuguesa, devido a ação decisiva das Associações Profissionais de Militares (NOVO) 

Em 2015 o Hospital de Belém foi cedido à Cruz Vermelha Portuguesa. De imediato, as Associações 

Profissionais de Militares moveram uma ação visando pôr fim a essa cedência (Ver Mais) 

- 2018-04-26 - AOFA participa em reunião no MDN sobre o Regime de Contrato Especial 

(NOVO) 

Na sequência da nossa tomada de posição sobre os projetos de diplomas relativos ao Regime de 

Contrato Especial, fomos contactados pelo MDN a fim de participarmos numa reunião. A representação 

da AOFA esteve a cargo de: 

Marinha - CTEN TSN JUR Branco Baptista, Secretário-Geral da AOFA/QP, e STEN TSN RC João Santos 

Exército - ALF RC Luis Ferreira (Ver Mais) 

- 2018-04-24 - AOFA presente no lançamento do livro “Deficientes das Forças Armadas – a 

geração da rotura” 

Correspondendo ao amável convite que nos foi enviado, a AOFA, representada pelo Vogal do Conselho 

Nacional Tenente-Coronel Agostinho Janeiro, esteve presente na cerimónia de lançamento do livro 

“Deficientes das Forças Armadas – A geração da rotura”, que teve lugar nos Paços do Concelho da 

Câmara Municipal do Porto (Ver Mais) 

- 2018-04-21 - AOFA presente no 17th Presidium Meeting da EUROMIL (NOVO) 

Realizou-se nos dias 20 e 21 de abril de 2018 o 117th Presidium Meeting, em Bruxelas na Bélgica. A 

AOFA fez-se representar por 2 delegados, membros do Conselho Nacional, (Major Margarida Santos e 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=984
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=986
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=985
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=982
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 
Coronel Luís Paula Campos), num total de cerca de 50 das associações e sindicatos membros, 

permanentes e observadores, registados na EUROMIL (Ver Mais) 

- 2018-04-14 - AOFA esteve presente nas comemorações do Dia do Combatente  

Organizada pela Liga dos Combatentes teve lugar no mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, 

mais uma cerimónia comemorativa do Dia do Combatente, que contou a presença de Sua Exa. O 

Presidente da República. A AOFA foi representada pelo Tenente-Coronel Ley Garcia (Ver Mais) 

- 2018-04-11 - AOFA presente na cerimónia da tomada de posse dos Órgãos Sociais da 

Associação dos Profissionais da Guarda Nacional Republicana (APG/GNR) 

Decorreu nas magníficas instalações dos Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana, na Costa da 

Caparica, a tomada de posse dos Órgãos Sociais da APG/GNR para o triénio 2018/2021. A AOFA esteve 

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

- 2018-04-10 - AOFA reune novamente com ex-Militares integrados nos diversos Órgãos da 

Administração Central e Local. Em causa a discriminação negativa a que estão a ser sujeitos 

Decorreu na Sede da AOFA uma nova reunião entre Dirigentes da Associação e ex-Militares, a grande 

maioria Oficiais e, dentro destes, diversos Associados da AOFA. Em causa a não consideração das 

avaliações que estes ex-Militares obtiveram enquanto ao Serviço das Forças Armadas para efeitos de 

reposicionamentos remuneratórios, agora que prestam serviço na Administração Pública (Central e 

Local) (Ver Mais) 

- 2018-04-06 - AOFA responde ao MDN sobre projetos de diplomas relativos ao Regime de 

Contrato Especial e ao que regulamenta os Incentivos 

Foram-nos enviados pelo MDN, para apreciação, dois projetos relativos aos militares em Regime de 

Contrato: o que alarga o âmbito do Regime de Contrato Especial e o que altera o regime de incentivos. 

Mais uma vez o MDN não cumpriu o estabelecido na Lei Orgânica nº 3/2001, não integrando a AOFA 

no Grupo de Trabalho que produziu os projetos de diplomas em apreço (Ver Mais)   

 

- 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” 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=983
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=979
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=980
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=978
http://www.aofa.pt/noticias.php?noticiaid=977
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


 

 

 

 

 
- 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 nas Forças Armadas) – Actualizado a 31 de Dezembro de 2017  

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Actualizado a 31 de Outubro de 2017  

- AOFA (RC/RV) - “Diagnóstico, Preocupações e Soluções dos Militares em Regime de Contrato” 

- AOFA (EMFAR) - "O" Documento Fundamental! As Propostas concretas da AOFA para alteração do Estatuto 

dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

- 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! 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

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/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/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
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


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

 

 

- 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 

 

 

- 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 

5.1. Páginas Oficiais 

5.2. Cultura 

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/
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/
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http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx

