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1 Grandes Destaques 

 

AOFA EM MOVIMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
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 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Aceda aqui ao trabalho da AOFA – ADM – Diagnóstico e Soluções  

 

 

 

Informamos todos os Camaradas que no passado dia 27 de setembro enviámos ao Ministério da 

Defesa um ofício – “Promoções e Progressões Remuneratórias. Os habituais e cada vez 

mais insustentáveis atrasos!”, do qual demos conhecimento à Casa Militar do Exm.º Senhor 

Presidente da República, ao Almirante CEMGFA, ao Almirante CEMA, ao General CEME e ao General 

CEMFA.  

Pode aceder ao conteúdo do referido ofício AQUI 

 

http://www.aofa.pt/rimp/AOFA_ADM_Diagnostico_e_Solucoes.pdf
http://aofa.pt/wp-content/uploads/2019/10/Oficio_MDN_Progressoes_e_Promocoes_27SET2019-1.pdf


 

 

 

 

 
 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

 

Reserve já o seu lugar neste workshop! Inscreva-se AQUI 

 

https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA
https://forms.gle/fjXKzk5TTWode7qVA


 

 

 

 

 
      Camarada! Adere à AOFA! Ajuda a AOFA a Ajudar-nos a Tod@s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para a Ficha de Inscrição (Não deixe para amanhã) 

 

 

 

http://aofa.pt/associados/inscricao/


 

 

 

 

 

Forças Armadas 2
1 

 

 

 

 

         

 

 

- Marinha recebe mais de 600 escoteiros na Base Naval de Lisboa (Marinha) 

- Lancha hidrográfica da Marinha em missão de caracterização do fundo do mar na costa algarvia (Marinha) 

- Resgate de três pescadores ao largo de Sines (Marinha) 

- Açores: Exército apoia transbordo de bens de primeira necessidade e avaliação dos danos causados pelo 

furacão Lorenzo (Exército) 

- Exército recebe visita de uma Delegação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Chile (Exército) 

- Tomada de posse do novo Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 em Queluz (Exército) 

- 1.º Curso de Operador e 1.º Curso de Manutenção da nova Pistola do Exército (Exército) 

- Exército testa capacidade de resposta nacional a incidentes Biológicos, Químicos e Radiológicos (Exército) 

- Batalha acolhe cerimónia de entrega do Estandarte Nacional aos militares a destacar para o Afeganistão 

(Exército) 

- Exército promove Team Building a 51 jovens do Ensino Secundário e Superior, em Setúbal (Exército) 

- Cerimónia de Homenagem aos Antigos Combatentes em Setúbal (Exército) 

2.1. Notícias das Páginas dos Ramos e EMGFA 

https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Marinha-recebe-mais-de-600-escoteiros-na-Base-Naval-de-Lisboa.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Lancha-hidrogr%C3%A1fica-da-Marinha-em-miss%C3%A3o-de-caracteriza%C3%A7%C3%A3o-do-fundo-do-mar-na-costa-algarvia.aspx
https://www.marinha.pt/pt/media-center/Noticias/Paginas/Resgate-de-de-tres-pescadores-ao-largo-de-Sines-.aspx
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1253
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1253
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1249
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1251
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1255
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1254
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1256
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1256
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1257
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1258


 

 

 

 

 
- Conferência “A Portugalidade” teve como oradores o Coronel “Comando” Américo Henriques e o Dr. Diogo 

Ferreira (Exército) 

- Reprise da Escola de Mafra e a Academia Equestre “A Ninfa” presenteiam Setúbal com Espetáculo Equestre 

(Exército) 

- Força Aérea resgata três pescadores em balsa salva-vidas (Força Aérea) 

- Vídeo da ONU destaca ação da Força de Reação Imediata Portuguesa na República Centro-Africana 

(EMGFA) 

 

 

 

- Oficiais das Forças Armadas. Nova secretaria de Estado na Defesa "é um sinal positivo" (Rádio Renascença) 

- "Insustentável." Subsistema de saúde dos militares tem dívida de 90 milhões (TSF) 

- Defesa volta a ter dois secretários de Estado (Diário de Notícias) 

- Ministro da Defesa garante solução ainda hoje para dívida do sistema de ação social dos militares (Correio 

da Manhã) 

- ‘Primeiro hotel’ do aeroporto do Montijo vai custar €5,5 milhões (Expresso) 

 

 

 

 

- ONU destaca ação da Força de Reação Imediata Portuguesa na República Centro-Africana (novo)  

- A emboscada contra militares portugueses na República Centro-Africana  

- Espingarda Automática G3 - Uma história a unir gerações  

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

- 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  

 

 

 
- Coronel Adriano Lima - "Sobre o caso Tancos: Realidades que parecem escapar à agenda mediática" 

(novo) 

- Coronel Luís Alves de Fraga - "Quando um Militar se queixa"  

- Coronel Vasco Lourenço – “Pais da Democracia”  

2.2. Notícias nos Órgãos de Comunicação Social 

2.3. Vídeos 

2.4. Os Militares têm a Palavra 

http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1259
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1259
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1260
http://www.exercito.pt/pt/informa%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica/not%C3%ADcias/1260
https://emfa.pt/noticia-2727-forca-aerea-resgata-tres-pescadores-em-balsa-salvavidas
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1466
https://www.emgfa.pt/pt/noticias/1466
https://rr.sapo.pt/2019/10/21/politica/oficiais-das-forcas-armadas-nova-secretaria-de-estado-na-defesa-e-um-sinal-positivo/noticia/168919/
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/insustentavel-subsistema-de-saude-dos-militares-tem-divida-de-90-milhoes-11427650.html
https://www.dn.pt/poder/defesa-volta-a-ter-dois-secretarios-de-estado-11428495.html
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/ministro-da-defesa-garante-solucao-ainda-hoje-para-divida-do-sistema-de-acao-social-dos-militares?ref=HP_BlocoTematico5
https://www.cmjornal.pt/economia/detalhe/ministro-da-defesa-garante-solucao-ainda-hoje-para-divida-do-sistema-de-acao-social-dos-militares?ref=HP_BlocoTematico5
https://expresso.pt/economia/2019-10-21-Primeiro-hotel-do-aeroporto-do-Montijo-vai-custar-55-milhoes
https://www.youtube.com/watch?v=GhsVGG8_s9U
https://observador.pt/programas/atualidade/as-imagens-da-emboscada-contra-militares-portugueses-na-republica-centro-africana/
https://www.youtube.com/watch?v=ivn-Cg8bkno&fbclid=IwAR0OFQL9L78UiJIXhx29aL_ZE31bU0yfWNcuBSlQ4lKJguCNDxSG1KCatDk
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
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Adriano_Lima_Sobre_o_caso_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Luis_Fraga_Quando_um_militar_se_queixa.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Vasco_Lourenco_Pais_da_Democracia.pdf


 

 

 

 

 

Notícias de Portugal e do Mundo 3 

- Major-General Carlos Branco – “O controlo de armamentos na Europa”  

- Major-General Jorge Aires (outubro de 2018) – “Tancos: a ponta manipulada do que se vê travestida de 

informação”  

- Tenente-General Ricardo Durão - "Uma reflexão sobre o caso de Tancos"  

- Coronel Vasco Lourenço – “Ainda sobre Tancos”  

- Coronel Carlos Matos Gomes – “Tancos e as Operações de Falsa Bandeira”   

- Almirante Castanho Paes (a Julho de 2019) – “Uma reflexão sobre a Saúde Militar”  

 

 

 

 

 

 

- Costa apresenta 50 secretários de Estado. Governo tem 70 membros (Diário de Notícias) 

- Envelhecido, com pouca educação, mal pago. O retrato de Portugal na Europa (Diário de Notícias) 

- PSD pode viabilizar orçamentos? É possível... (Diário de Notícias) 

- Preço da gasolina e gasóleo vai descer pela quarta semana seguida (Diário de Notícias) 

- Rui Rio anuncia esta tarde se vai candidatar-se à liderança do PSD (Jornal de Notícias) 

- Saiba quem são os novos Secretários de Estado do próximo Governo (Correio da Manhã) 

- Galp e REN avançam para tribunal para proteger lucros (Abril) 

- Rui Rio é candidato. O anúncio será esta tarde (TSF) 

  

 

 

- Boris Johnson recusa permitir emendas a acordo do Brexit (Diário de Notícias) 

- Brexit. Presidente da Câmara dos Comuns pode bloquear nova tentativa de votação de acordo de Johnson 

(Expresso) 

- PSOE desce e extrema-direita sobe nas intenções de voto após confrontos na Catalunha (Expresso) 

- Síria. Turquia acusa países ocidentais de tomarem partido de terroristas (Expresso) 

 

 

 

 

3.2. Pelo Mundo  

3.1. Em Portugal 

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/o-controlo-de-armamentos-na-europa-499957
https://www.abrilabril.pt/nacional/tancos-ponta-manipulada-do-que-se-ve-travestida-de-informacao?fbclid=IwAR18oOcypuKHUFeSZzy8vPh0HoNbMM4CWrTLeTjoTpxDMTTitXIozAaFMek
https://www.abrilabril.pt/nacional/tancos-ponta-manipulada-do-que-se-ve-travestida-de-informacao?fbclid=IwAR18oOcypuKHUFeSZzy8vPh0HoNbMM4CWrTLeTjoTpxDMTTitXIozAaFMek
http://www.aofa.pt/artigos/TGEN_Ricardo_Durao_Uma_reflexao_sobre_o_caso_de_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/Cor_Vasco_Lourenco_Ainda_Tancos.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/COR_Matos_Gomes_Tancos_e_as_Operacoes_de_Falsa_Bandeira.pdf
http://www.aofa.pt/artigos/ALM_Castanho_Paes_Reflexao_Saude_Militar.pdf
https://www.dn.pt/poder/costa-apresenta-50-secretarios-de-estado-governo-tem-70-membros-11428009.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/20-out-2019/o-retrato-de-portugal-na-europa-envelhecido-com-pouca-educacao-e-mal-pago-11425184.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/19-out-2019/psd-pode-viabilizar-orcamentos-e-possivel-11422296.html
https://www.dn.pt/dinheiro/preco-da-gasolina-e-gasoleo-vai-descer-pela-quarta-semana-seguida-11421556.html
https://www.jn.pt/nacional/rui-rio-anuncia-se-vai-candidatar-se-a-lideranca-do-psd-11429169.html
https://www.cmjornal.pt/politica/detalhe/estes-sao-os-novos-secretarios-de-estado-do-proximo-governo?ref=HP_PrimeirosDestaques
https://www.abrilabril.pt/nacional/galp-e-ren-avancam-para-tribunal-para-proteger-lucros
https://www.tsf.pt/portugal/politica/rio-quebra-tabu-hoje-as-seis-e-meia-da-tarde-11429198.html
https://www.dn.pt/mundo/boris-johnson-recusa-permitir-emendas-a-acordo-do-brexit-11428600.html
https://expresso.pt/internacional/2019-10-21-Brexit.-Presidente-da-Camara-dos-Comuns-pode-bloquear-nova-tentativa-de-votacao-de-acordo-de-Johnson-1
https://expresso.pt/internacional/2019-10-21-Brexit.-Presidente-da-Camara-dos-Comuns-pode-bloquear-nova-tentativa-de-votacao-de-acordo-de-Johnson-1
https://expresso.pt/internacional/2019-10-21-PSOE-desce-e-extrema-direita-sobe-nas-intencoes-de-voto-apos-confrontos-na-Catalunha
https://expresso.pt/internacional/2019-10-21-Siria.-Turquia-acusa-paises-ocidentais-de-tomarem-partido-de-terroristas


 

 

 

 

 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) 4 

   

  

 

 

 

 

- 2019-10-05 - AOFA no 38º Almoço e Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, 

em Vale de Ourém  

AOFA esteve presente no 38º Convívio Nacional dos Antigos Combatentes da Guiné, representada 

pelo Coronel Jara Franco, membro do Conselho Deontológico (Ver Mais) 

- 2019-09-27 - AOFA coloca ao MDN questões sobre as promoções e as progressões 

remuneratórias  

Face às decisões injustas a que, infelizmente, o Poder já nos habituou, a AOFA entendeu dever 

colocar, em ofício, diversas questões ao MDN sobre as promoções (poucas, remetidas para o fim 

do ano e com a produção de feitos remuneratórios só a partir da data da publicação do despacho!) 

e acerca das progressões remuneratórias (insuficientes, tendo em conta o período do 

descongelamento) (Ver Mais) 

- 2019-09-22 - AOFA presente na Cerimónia Comemorativa do 106º Aniversário dos Bombeiros 

Voluntários de Almada  

Acedendo ao amável convite da Direção e do Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Almada (AHBVA) a AOFA, através do Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota, esteve presente na Cerimónia (Ver Mais) 

- 2019-09-21 - AOFA leva a efeito a 2ª edição do TRAFARIA FIT  

Integrado no plano de actividades para 2019 (Pelouro de Formação, Cultura e Desporto) a AOFA 

levou a efeito a organização da 2ª edição do evento TRAFARIA FIT (Ver Mais) 

- 2019-09-14 - AOFA presente na Comemoração Nacional do 83º aniversário da Revolta dos 

Marinheiros de 8 de setembro de 1936, Dia Nacional da Praças das Forças Armadas  

A convite das Direções da Associação de Praças (AP) e do Clube de Praças da Armada (CPA) a 

AOFA esteve presente na Cerimónia Comemorativa, tendo sido representada pelo Presidente do 

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

- 2019-09-03 - AOFA presente na Cerimónia Militar do Dia do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas  

4.1. Últimas Notícias em www.aofa.pt 

http://aofa.pt/aofa-no-38o-almoco-e-convivio-nacional-dos-antigos-combatentes-da-guine-em-vale-de-ourem/
http://aofa.pt/aofa-coloca-ao-mdn-questoes-sobre-as-progressoes-e-as-progressoes-remuneratorias/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-comemorativa-do-106o-aniversario-dos-bombeiros-voluntarios-de-almada/
http://aofa.pt/aofa-leva-a-efeito-a-2a-edicao-do-trafaria-fit/
http://aofa.pt/aofa-presente-na-comemoracao-nacional-do-83o-aniversario-da-revolta-dos-marinheiros-de-8-de-setembro-de-1936-dia-nacional-da-pracas-das-forcas-armadas/
http://www.aofa.pt/


 

 

 

 

 

Outros Temas de Interesse 5 

A convite do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA) a AOFA esteve 

presente na Cerimónia, tendo sido representada pelo Presidente do Conselho Nacional, Tenente-

Coronel António Costa Mota (Ver Mais) 

 

 

 

- AOFA (Remunerações na Administração Pública) – Últimos dados oficiais a 30 de abril de 2019 

- AOFA (Efetivos nas Forças Armadas) – Últimos dados oficiais a 30 de junho de 2019 

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

- 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) – Página Oficial 

- Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) - Facebook 

- Marinha 

4.2. Estudos, Trabalhos e Grandes “Dossiers” 

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

5.1. Páginas Oficiais 

http://aofa.pt/aofa-presente-na-cerimonia-militar-do-dia-do-estado-maior-general-das-forcas-armadas/
http://www.aofa.pt/rimp/2019_ABR_Remuneracoes.pdf
http://aofa.pt/rimp/2019_JUN_Efectivos.pdf
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/RC_RV_Documento.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
http://aofa.pt/
http://aofa.pt/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas/
http://www.marinha.pt/


 

 

 

 

 
- 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  

 

 

 

 

- 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 

5.2. Cultura 

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/
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

