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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 

 

 

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


 

 

 

 

 
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://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 

 

  

         

 

 

 

- Marinha coordena exercício internacional de Busca e Salvamento nos Açores - ASAREX 18 (Marinha) 

- Militares portugueses na República Centro-Africana apoiam ação de desarmamento (Exército) 

- Dia da Arma de Cavalaria comemorado em Vila Viçosa (Exército) 

- Exército apoiou as comemorações do 39º aniversário do Município da Amadora (Exército) 

- Laboratório Militar recebeu a visita da Comissão de Defesa Nacional (Exército) 

- Depósito Geral de Material abre portas à população (Força Aérea) 

 

 

 

 

- Hospital das Forças Armadas à espera de 4,9 ME para "obras urgentes" da cozinha à segurança 

(Sapo24) 

 

 

 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-coordena-exercicio-internacional-de-Busca-e-Salvamento-nos-Acores---ASAREX-18.aspx
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/664
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/665
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/662
https://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/663
https://www.emfa.pt/noticia-1880-deposito-geral-de-material-abre-portas-a-populacao
https://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/hospital-das-forcas-armadas-a-espera-de-4-9-me-para-obras-urgentes-da-cozinha-a-seguranca_24832444.html


 

 

 

 

 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

3.1. Em Portugal 

 

 

 

 

- 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”  

- 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" 

  

 

 

 

 

 

- Transferências bancárias imediatas sim, mas com custos (Diário de Notícias) 

- Transporte de doentes urgentes em risco por falta de enfermeiros (Diário de Notícias) 

- Finanças aprovam obras no centro pediátrico do Hospital São João (Diário de Notícias) 

- Costa defende "abordagem pragmática" com Hungria, sem ceder nos "valores (Diário de Notícias) 

- Professores marcam greve para a primeira semana de outubro (Diário de Notícias) 

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
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.dn.pt/dinheiro/interior/transferencias-bancarias-imediatas-sim-mas-com-custos-9877701.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/20-set-2018/interior/transporte-de-doentes-urgentes-em-risco-por-falta-de-enfermeiros-9875047.html
https://www.dn.pt/pais/interior/financas-aprova-obras-no-centro-pediatrico-do-hospital-sao-joao-9877260.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/costa-defende-abordagem-pragmatica-com-a-hungria-mas-sem-ceder-nos-valores-9876784.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/interior/professores-marcam-greve-para-a-primeira-semana-de-outubro-9875474.html


 

 

 

 

 

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

3.2. Pelo Mundo  

- Governo vai dar autonomia a um quarto dos hospitais em 2019 (Jornal de Notícias) 

- Taxistas passaram a noite nos carros e continuam em protesto (Público) 

- Governo invoca “recato” para não esclarecer dúvidas sobre zona franca (Público) 

- Inicia-se hoje greve dos estivadores com manifestação em Lisboa (Ionline) 

- Enfermeiros iniciam paralisação de dois dias (Expresso) 

- Marcelo insiste que não assumiu posição sobre nomeação do PGR (Rádio Renascença) 

- PR aguarda "equilíbrio justo" entre setor dos táxis e plataformas eletrónicas (Sapo24) 

  

 

 

- Faltam seis meses para o "Brexit". Em que ponto está o divórcio? (Público) 

- Espanha acaba com imposto de 7% na eletricidade para baixar os preços ao consumidor (Expresso) 

- Por causa da guerra comercial, OCDE revê em baixa crescimento mundial (Expresso) 

- Trump diz que decisão de Bush de invadir Iraque e Afeganistão foi “o pior erro da História dos EUA” 

(Expresso) 

- Presidente do Sudão pede retirada total da missão da ONU no Darfur (Notícias ao Minuto) 

- Síria: Milhares deslocados por combates em Idlib regressam após acordo (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) 

http://www.aofa.pt/
https://www.jn.pt/nacional/interior/governo-vai-dar-autonomia-a-um-quarto-dos-hospitais-em-2019-9878032.html
https://www.publico.pt/2018/09/20/economia/noticia/eixo-da-avenida-da-liberdade-reaberto-taxistas-falam-em-provocacao-1844623
https://www.publico.pt/2018/09/20/economia/noticia/governo-invoca-recato-para-nao-esclarecer-duvidas-sobre-zona-franca-da-madeira-1844576
https://ionline.sapo.pt/artigo/626623/inicia-se-hoje-greve-dos-estivadores-com-manifestacao-em-lisboa?seccao=Portugal_i
https://expresso.sapo.pt/sociedade/2018-09-20-Enfermeiros-iniciam-paralisacao-de-dois-dias#gs.3aGsgVk
https://rr.sapo.pt/noticia/124928/marcelo-insiste-que-nao-assumiu-posicao-sobre-nomeacao-do-pgr
https://24.sapo.pt/noticias/nacional/artigo/pr-aguarda-equilibrio-justo-entre-setor-dos-taxis-e-plataformas-eletronicas_24833779.html
https://www.publico.pt/2018/09/19/mundo/perguntaserespostas/brexit-um-ponto-de-situacao-a-seis-meses-do-divorcio-1844528
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-19-Espanha-acaba-com-imposto-de-7-na-eletricidade-para-baixar-os-precos-ao-consumidor#gs.hUDfho8
https://expresso.sapo.pt/economia/2018-09-20-Por-causa-da-guerra-comercial-OCDE-reve-em-baixa-crescimento-mundial#gs.rHMqVzY
https://expresso.sapo.pt/internacional/2018-09-20-Trump-diz-que-decisao-de-Bush-de-invadir-Iraque-e-Afeganistao-foi-o-pior-erro-da-Historia-dos-EUA
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1084612/presidente-do-sudao-pede-retirada-total-da-missao-da-onu-no-darfur
https://www.noticiasaominuto.com/mundo/1084362/siria-milhares-deslocados-por-combates-em-idlib-regressam-apos-acordo
http://aofa.pt/a-aofa-na-rececao-aos-militares-da-3a-fnd-na-republica-centro-africana-rca/


 

 

 

 

 
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) 

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) 

 

 

 

 

 

 

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/
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/


 

 

 

 

 

4.2. Últimos Comunicados, Ofícios e Informações 

4.3. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

 

- 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  

- 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 

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
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


 

 

 

 

 

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

5.1. Páginas Oficiais 

Outros Temas de Interesse 5 

 

 

 

- 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 

- EUROMIL 

- Associação dos Amigos das Forças Armadas Portuguesas 

- Clube Militar Naval 

- Clube do Sargento da Armada 

- Clube de Praças da Armada 

 

 

 

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/
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

