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O COLÉGIO MILITAR
FOI DISTINGUIDO COM
O TROFÉU COMITÉ
OLÍMPICO INTERNACIONAL
Este Troféu visa distinguir instituições, iniciativas ou
pessoas que tenham tido um papel de elevada importância na afirmação do valor social do desporto e que se
destacam pelo relevante contributo prestado ao
desporto e ao Olimpismo.
Considerando o tema definido para 2018 - “Olimpismo
em Ação”- o Comité Olímpico de Portugal propôs ao
Comité Olímpico Internacional destacar o trabalho e os
relevantes serviços prestados ao país e ao desporto
português, pelo Colégio Militar, na formação de

CARACTERIZAÇÃO & MISSÃO DO CM

técnicos, dirigentes e atletas, através de um modelo

O Colégio Militar é um Estabelecimento Militar de Ensino não-supe-

formativo de excelência, o qual, desde os Jogos Olímpi-

rior, inserido na orgânica do Exército, tutelado pelo Ministério da

cos de Paris 1924 municia as missões olímpicas nacionais, com um total de 59 participações de Antigos
Alunos em várias edições dos Jogos Olímpicos.

Defesa Nacional, seguindo as diretrizes pedagógicas emanadas pelo
Ministério da Educação.
A sua missão é assegurar uma sólida formação de matriz militar,
inspirada nas qualidades e virtudes da vida militar, bem como relevar
o papel da Defesa Nacional e das Forças Armadas na sociedade.
Ministra os cursos do Ensino Básico e Secundário, de acordo com o
Sistema Educativo Nacional, podendo ser frequentado por filhos de
militares e civis. Desenvolve um sistema de ensino regular, tendo
como finalidade principal, na vertente escolar, promover o acesso
dos seus alunos ao sistema de ensino superior, assegurando ainda
uma formação militar de base.
Funciona num sistema de ensino misto, num regime de frequência
optativo, entre externato e internato. Os alunos do 1º Ciclo são,

COMITÉ OLÍMPICO
DE PORTUGAL

exclusivamente, externos.

