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1 Grandes Destaques 

 

UNIÃO, COESÃO, CAMARADAGEM e SOLIDARIEDADE 

Camaradas! Amigas e Amigos! A cerca de uma semana do início do julgamento dos nossos 

Camaradas Comandos (27 de Setembro), estes Valores com que a atual Direção se 

apresentou nas últimas eleições e que os Associados da AOFA sufragaram de forma 

absolutamente inequívoca, são aqueles que de forma natural, por sentidos e muito bem 

enraizados, praticamos diariamente. E porque assim é nunca abandonaremos “à sua sorte” 

qualquer camarada que de nós necessite, seja ou não Associado da AOFA. Se é Militar e está 

em dificuldades, garantidamente não fica para trás! Ao longo dos últimos 2 (dois) anos 

através desta Conta Solidária mas igualmente através de diversas outras iniciativas temos 

apoiado, e continuaremos a fazê-lo, os Camaradas Comandos porque nesta fase são estes 

Camaradas (Oficiais, Sargentos e Praças) que mais precisam! Tal como desde a 1ª hora…… 

Não lhes faltaremos, NUNCA!  

Apelamos a que todos, sem exceção, os Militares das Forças Armadas mas também aos 

nossos Concidadãos (parte importante das verbas até agora recolhidas foram provenientes 

de Civis) que não deixem de continuar a contribuir para esta causa, porque é da mais pura 

Justiça que se trata. Não podemos faltar-lhes! Não vamos faltar-lhes! 

Nesta altura e considerada a proximidade do início do julgamento, as despesas com 

advogados são cada vez maiores (novas faturas chegam todas as semanas e os valores em 

causa são muito significativos, sendo totalmente incomportáveis caso não se 

mantenha bem viva esta campanha de solidariedade). Nos próximos dias a AOFA 

procederá à validação e registo de todas estas novas faturas e dará conhecimento público dos 

novos valores em causa! 

Ainda assim e mesmo sem o registo das novas faturas apenas 72% das despesas foram 

cobertas pela Solidariedade dos Portugueses.  



 

 

 

 

 
Camaradas, Amigas e Amigos! Com Coragem, Determinação e Espírito de Corpo não 

deixaremos de Cumprir mais esta Missão! 

 

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 

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


 

 

 

 

 
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


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos 

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

  

         

 

 

 

- Força Aérea recebe Exposição de Aviões LEGO em Alverca (Força Aérea) 

- Exercício “ASAREX18” decorre até 21 de setembro (Força Aérea) 

 

 

 

 

- Hospital das Forças Armadas sem dinheiro para obras urgentes (Diário de Notícias) 

- Marinha testa drones para ter rede de internet no alto-mar sem satélites (Diário de Notícias) 

 

 

 

 

- Curso de Comandos - Metamorfose (Novo) 

- Comandos (127 curso) – A Viagem mais longa – Reportagem SIC  

- Força Aérea – Base Aberta nº 1 esteve aberta à população  

- 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”  

https://www.emfa.pt/noticia-1861-forca-aerea-recebe-exposicao-de-avioes-lego-em-alverca
https://www.emfa.pt/noticia-1862-exercicio-asarex18-decorre-ate-21-de-setembro
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-set-2018/interior/hospital-das-forcas-armadas-sem-dinheiro-para-obras-urgentes-9866629.html?target=conteudo_fechado
https://www.dn.pt/poder/interior/marinha-testa-drones-para-ter-rede-de-internet-no-alto-mar-sem-satelites-9857209.html
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
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


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

- Major-General Jorge Aires – “Soberania e componente Militar de Defesa”  

- Capitão de Fragata José Neto Simões - "A reforma das Forças Armadas e a condição militar" 

  

 

 

 

 

 

- Professores avisam que "vem aí um tempo de luta que terá de ser muito intensa" (Jornal de Notícias) 

- Estado paga 23,9 milhões/dia em juros da dívida (Correio da Manhã) 

- Um quarto das escolas públicas não faz reutilização dos manuais (Público) 

- Idade do novo presidente do Supremo só lhe dá para cumprir meio mandato (Público) 

- Governo exige estudo antes de abrir ADSE a novos beneficiários (Público) 

- João Talone. EDP tinha 12 ex-governantes do PS e PSD como consultores em 2003 (Expresso) 

- Os ovos do PCP e o Rui sem medo (Expresso) 

- A praxe (Abril) 

- UTAO diz que fatura com juros da dívida está a crescer 3,8%. Governo previa 1,4% para o total do ano 

(Economia Online) 

- ANTRAL admite prolongar protesto se partidos não se comprometerem (Noticias ao Minuto) 

- O primeiro navio a hidrogénio do mundo atracou em Lisboa. Veja as imagens (Noticias ao Minuto) 

- Despesa com juros da dívida ultrapassou 5 mil milhões de euros até julho (Sapo24) 

- Dívida pública fixou-se em 125,8% do PIB no 2º trimestre (Sapo24) 

  

 

 

- Coreia do Norte promete desmantelar complexo nuclear, mas exige compromisso de Washington 

(Público) 

- Cimeira de Salzburgo: Uma reunião para curar ressentimentos das migrações ao Brexit (Expresso) 

- Magistrados europeus afastam colegas polacos (Expresso) 

- Presidente da Coreia do Sul aclamado em Pyongyang na terceira cimeira intercoreana este ano 

(Expresso) 

- “Aprendam com os erros da Rússia. Europa não sobrevive sem o Cristianismo” (Rádio Renascença) 

https://www.abrilabril.pt/nacional/soberania-e-componente-militar-de-defesa
https://www.publico.pt/2018/07/26/politica/opiniao/a-reforma-das-forcas-armadas-e-a-condicao-militar-1838890
https://www.jn.pt/nacional/interior/professores-avisam-que-vem-ai-um-tempo-de-luta-que-tera-de-ser-muito-intensa-9868352.html
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/estado-paga-239-milhoesdia-em-juros-da-divida?ref=HP_TickerCMAoMinuto
https://www.publico.pt/2018/09/19/sociedade/noticia/um-quarto-das-escolas-publicas-nao-fez-reutilizacao-dos-manuais-1844480
https://www.publico.pt/2018/09/19/sociedade/noticia/idade-do-novo-presidente-do-supremo-so-lhe-da-para-cumprir-meio-mandato-1844468
https://www.publico.pt/2018/09/19/economia/noticia/governo-exige-estudo-antes-de-abrir-adse-a-novos-beneficiarios-1844460
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-18-Joao-Talone.-EDP-tinha-12-ex-governantes-do-PS-e-PSD-como-consultores-em-2003#gs.EQEDUos
https://leitor.expresso.pt/diario/18-09-2018/html/caderno-1/temas-principais/os-ovos-do-pcp-e-o-rui-sem-medo
https://www.abrilabril.pt/nacional/praxe
https://eco.pt/2018/09/18/utao-diz-que-fatura-com-juros-da-divida-esta-a-crescer-38-governo-previa-14-para-o-total-do-ano/
https://www.noticiasaominuto.com/economia/1084024/antral-admite-prolongar-protesto-se-partidos-nao-se-comprometerem
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1083842/o-primeiro-navio-a-hidrogenio-do-mundo-atracou-em-lisboa-veja-as-imagens
https://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/despesa-com-juros-da-divida-ultrapassou-5-mil-milhoes-de-euros-ate-julho_24827794.html
https://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/divida-publica-fixou-se-em-125-8-do-pib-no-2o-trimestre_24826848.html
https://www.publico.pt/2018/09/19/mundo/noticia/coreia-do-norte-ira-desmantelar-complexo-nuclear-mas-exige-compromisso-de-washington-1844486
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-09-19-Cimeira-de-Salzburgo-Uma-reuniao-para-curar-ressentimentos-das-migracoes-ao-Brexit#gs.E=q=5I0
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-18-Magistrados-europeus-afastam-colegas-polacos#gs.BFR799A
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-18-Presidente-da-Coreia-do-Sul-aclamado-em-Pyongyang-na-terceira-cimeira-intercoreana-este-ano#gs.u=h80Ts
https://rr.sapo.pt/noticia/124848/aprendam-com-os-erros-da-russia-europa-nao-sobrevive-sem-o-cristianismo


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

- Líderes da Coreia novamente reunidos, em Pyongyang (Abril) 

- Surpresa geral. Retaliação comercial da China muito aquém dos 200 mil milhões dos EUA (Jornal de 

Negócios) 

- EUA estudam instalação de uma base militar permanente na Polónia (Notícias ao Minuto) 

- Merkel demite chefe dos serviços de informações para salvar a coligação (Notícias ao Minuto) 

 

 

   

 

 

 

 

 

- 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)  

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) 

http://www.aofa.pt/
https://www.abrilabril.pt/internacional/lideres-da-coreia-novamente-reunidos-em-pyongyang
http://www.jornaldenegocios.pt/economia/detalhe/surpresa-geral-retaliacao-comercial-da-china-muito-aquem-dos-200-mil-milhoes-dos-eua?ref=DestaquesTopo
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1083915/eua-estudam-instalacao-de-uma-base-militar-permanente-na-polonia
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1083819/merkel-demite-chefe-dos-servicos-de-informacoes-para-salvar-a-coligacao
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 

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) 

- 2018-07-21 - AOFA na homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do 

ultramar promovida pela Associação dos Combatentes da Guerra do Ultramar de Marco de 

Canaveses  

A AOFA, representada pelo Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico, esteve presente 

na homenagem aos combatentes marcoenses mortos na guerra do ultramar (Ver Mais) 

- 2018-07-19 - AOFA emite comunicado a propósito do caso de Tancos  

Face ao ressurgimento do “caso de Tancos” junto da opinião pública, a AOFA entendeu por bem emitir 

um comunicado em que lembra a sua posição e faz algumas considerações (Ver Mais) 

-2018-07-18 - Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) 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 PCP (Ver Mais) 

 

- 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” 

http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-ecologista-os-verdes-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
http://aofa.pt/aofa-na-homenagem-aos-combatentes-marcoenses-mortos-na-guerra-do-ultramar-promovida-pela-associacao-dos-combatentes-da-guerra-do-ultramar-de-marco-de-canaveses/
http://aofa.pt/aofa-emite-comunicado-a-proposito-do-caso-de-tancos/
http://aofa.pt/grupo-parlamentar-do-partido-comunista-portugues-pcp-recebeu-a-aofa-na-assembleia-da-republica-ar/
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


 

 

 

 

 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

- 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  

- 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 

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
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
http://www.aofa.pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/
http://www.marinha.pt/
http://www.exercito.pt/


 

 

 

 

 

5.2. Cultura 

- 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 

- Cartaz Cultural da Madeira 

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

