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EDITORIAL 

Saúdo-vos com a 248.ª Edição da Revista “O Co-
légio Militar”!

 
Decorridos seis meses desde o início do ano 

letivo 2021/2022, dá-se por terminado o 1.º semestre. 

Começámos este ano letivo com a esperança de não 
sermos, de forma acentuada, afetados pela pandemia.  A 
verdade é que o impacto causado pela mesma é atual-
mente sentido de forma diferente. A pouco e pouco, 
assiste-se ao Mundo e, consequentemente, ao Colégio 
Militar, a retomar o normal quotidiano. 

Esta edição tem como objetivo resumir estes seis me-
ses que, apesar de tudo, continuaram a ser recheados de 
tradições, cerimónias, atividades, afazeres e fortes emo-
ções. Seria uma pena esquecer qualquer um desses mo-
mentos...

 É necessário recordar cada experiência que vivemos 
durante o nosso percurso colegial, pelo que, pretendem 
estas singelas páginas constituir um auxiliar de memória 
do nosso coletivo.

Devido à pandemia e condicionantes associadas, nem 
todos tivemos a oportunidade de poder assistir a alguns 
dos marcos deste semestre. Nessa medida, é com muito 
gosto que vos convido a desfrutar da nossa revista. 

Finalmente, uma última e merecida palavra de agra-
decimento para todos aqueles que, de forma construtiva, 
souberam contribuir para este nosso projeto.

Bem hajam!

Um forte Zacatraz!

VASCO CAETANO, 72/2014
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CERIMÓNIA DE IMPOSIÇÃO  
DE GRADUAÇÕES

ACerimónia de Imposição de Graduações de-
correu no dia 08 de setembro de 2021, mar-
cando também o regresso dos familiares dos 
alunos ao Claustro, após tempos de incerte-

zas e de condicionantes devido à pandemia. 
Tratando-se do primeiro grande momento para 

os quarenta e sete alunos recém-graduados, a efeméride 

assinalou o  início de um ciclo de elevada responsabili-
dade no acompanhamento e integração dos  seus  ca-
maradas mais novos. 

Após assumirem o seu Compromisso de Honra, o 
Exmo. Diretor do Colégio Militar, Coronel António Emí-
dio da Silva Salgueiro, desejou aos Alunos Graduados 
as maiores felicidades. 
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ANIVERSÁRIO DA MORTE  
DO FUNDADOR

Acerimónia que assinalou o 196.º aniversá-
rio da morte do Fundador do Colégio Militar 
(CM)  decorreu no dia 06 de outubro. 

Após a deposição de uma coroa de flores 
junto ao busto do Fundador, prosseguiu-se para a Para-
da Serpa Pinto, onde a Aluna n.º 352/2014, Maria Ma-
dalena Silva, Comandante da 1.ª Companhia, proferiu 
uma alocução alusiva ao evento. 

Exmo. Coronel Diretor,
Exmos. Professores, Oficiais, Sargentos, Praças e 

Funcionários civis,
Camaradas,
Celebra-se hoje o centésimo nonagésimo sexto ani-

versário da morte do nosso fundador, Marechal António 
Teixeira Rebello. 

Foi em 1750, numa aldeia transmontana, que nas-
ceu o militar exímio e dotado educador que fundou 
esta nobre casa. Aos 13 anos, com o peito cheio de 
coragem, dedicação e bonomia, juntou-se ao exército, 
coisa que poucos fariam com a sua idade, mas o nosso 
Marechal estava focado em cumprir o seu sonho, ser-
vir o nosso país. 

Com todas as suas características inigualáveis, foi 
subindo na hierarquia, até que, enquanto coronel e co-
mandante do Regimento de Artilharia da Corte, ergueu 

em 1803, o hoje conhecido como Colégio Militar, fru-
to da sua preocupação com a educação dos filhos dos 
militares que serviam o seu regimento em Oeiras, na 
Feitoria.

Desde aí, o nome do seu projeto e o local do mesmo 
foram alterados, contudo os valores que queria incutir 
aos jovens mantiveram-se intemporais. O nosso Ma-
rechal desejava formar cidadãos humildes, dedicados, 
altruístas, irrepreensíveis e briosos, prontos a integrar a 
sociedade de modo a revolucioná-la.

Volvidos mais de 200 anos, o seu sonho continua 
a ser cumprido e cabe-nos a nós, Meninos da Luz, dar 
continuidade ao seu legado e imortalizá-lo, mantendo a 
chama acesa. 

O nosso Marechal foi efetivamente do tamanho do 
seu sonho, por isso faz todo o sentido relembrar neste 
dia os seus feitos, em especial o maior deles, a criação 
deste colégio que frequentamos.

Recordamos hoje o seu contributo ao nosso país e à 
nossa educação, pois apenas nos é possível estar aqui 
hoje nesta casa, graças à sua visão extraordinária e à sua 
dedicação para com os outros. 

Olhemos, irmãos, para o grande homem que foi o 
nosso fundador e façamos do seu carácter e dos seus 
ideais os nossos. Honremos não só o passado desta 
casa, mas também a luta do Marechal Teixeira Rebello. 
Peguemos nas nossas falhas e façamos delas virtudes 
em prol de um Colégio melhor. 

Pelo seu legado, um forte Zacatraz.

MARIA MADALENA SILVA, 352/2014
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ABERTURA SOLENE 
DO ANO LETIVO 2021/2022

Decorreu no dia 15 de outubro, a cerimónia de 
Abertura Solene do Ano  Letivo 2021/2022, 
presidida  pelo Exmo.  Vice-Chefe do Esta-
do  Maior do Exército, Tenente-General Rui 

Davide Guerra Pereira. 

A cerimónia, ainda sujeita a restrições pandémi-
cas, decorreu em dois momentos, inicialmente na Pa-
rada Marechal Teixeira Rebelo e nos Claustros e, poste-
riormente, no novo Pavilhão Gimnodesportivo.

Na Parada Marechal Teixeira Rebelo,  a entrega  da 
réplica da espada do Rei D. Carlos, símbolo de Co-
mando do Batalhão Colegial,  ao Aluno Comandante 
do Batalhão  Aluno n.º  72,  Vasco Caetano, e  o abra-
ço  deste  à  Aluna  “Batalhãozinho”,  Aluna  n.º  235,  Ma-
ria Joanaz Santos, símbolo da camaradagem que deve 
unir todos os alunos de qualquer idade, são momentos 
únicos e que merecem destaque, assim como a leitu-
ra da Ordem de Serviço que tornou pública e oficial a 
integração dos novos alunos no Batalhão Colegial e a 
primeira alocução que o Aluno Comandante de Bata-
lhão dirigiu aos restantes alunos no exercício das suas 
atuais funções. 

 Nos Claustros, foram entregues Medalhas de Apli-
cação Literária e de Aptidão Militar e Física, referentes 
ao ano escolar transato. 



REVISTA O COLÉGIO MILITAR  | SETEMBRO 2021 • MARÇO 2022  9     

     
CERIMÓNIAS

No Gimnodesportivo, a sessão começou com o en-
toar do Hino do Colégio Militar, seguido da alocução do 
Exmo. Diretor do Colégio Militar, Coronel António Emí-
dio da Silva Salgueiro,  que dirigiu sentidas palavras a 
todos os que vivem e sentem o quotidiano desta secu-
lar instituição onde se estuda, se ensina e se serve. De-
pois, decorreu a Lição Inaugural subordinada ao tema 
“Os Desafios às Escolas no Pós-Pandemia”,  proferida 
pelo Sr. Professor Jeremias Correia. 

Seguiu-se a entrega dos Prémios e das Medalhas de 
Aplicação Literária e de Aptidão Militar e Física, refe-
rentes ao ano escolar transato. 

Após a entrega dos Diplomas e Cartas de Curso aos 
alunos finalistas do ano letivo 2020/2021, a cerimónia 
culminou com os presentes a juntarem-se à Orquestra 
e ao Orfeão do Colégio, cantando o Hino Nacional. 

Alocução do Exmo. Diretor do Colégio Mi-
litar

 
Excelentíssimo Vice-Chefe de Estado-Maior do 

Exército, Tenente-General Rui Davide Guerra Pereira, 
Meu General, 

Excelentíssimos Oficiais Generais, 
Excelentíssimo Major-General Diretor de Educação, 

Meu General, 
Excelentíssimo Coronel Diretor do Instituto dos Pu-

pilos do Exército, 
Senhor Presidente da Associação de Pais e Encarre-

gados de Educação dos Alunos do Colégio Militar, 
Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar, 
Digníssimos Convidados,
Oficiais, Professores, Sargentos, Praças e Funcioná-

rios Civis, 
Caros Alunos e Antigos Alunos,
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
Há um ano atrás, em momento que considerei sin-

gular, atípico e incerto, partilhei as preocupações que 
nos levaram a planificar e a preparar com ponderação, 
sentido de responsabilidade e pragmatismo, o início de 
mais um ano letivo. Anunciava-se a continuidade dos 
efeitos da pandemia, acautelavam-se os potenciais ris-
cos de contágios numa escola com mais de sete cente-
nas de alunos, dos quais, com exclusão dos alunos do 
1.º Ciclo (cerca de 200, obrigatoriamente em regime 
de externato), dois terços haviam optado pelo regime 
de internato. 

O ano letivo de 2020/21 ficará marcado nas nos-
sas memórias pelas fortes restrições e condicionan-
tes impostas pela pandemia de COVID-19. Pratica-
mente todos os eventos e cerimónias programadas 
sofreram alterações, adiamentos, reformulações ou 
cancelamentos, de entre os quais saliento a Abertura 
Solene, o nosso “3 de março”, Aniversário do Colégio, 
e, até, a “Transmissão do Guião” e o Baile de Gala. 
Todas as atividades letivas foram, também elas, forte-
mente limitadas não havendo lugar a visitas de estu-
do, jornadas de desporto escolar, demonstrações ou 
apresentações culturais e desportivas ou iniciativas 
de cariz internacional.

Vivemos momentos de particular ansiedade e in-
certeza que afetaram o quotidiano da Escola e das 
Famílias, que nos voltaram a impor o recurso ao En-
sino à Distância, as reuniões por meios telemáticos, o 
afastamento do espaço colegial e as restrições de ativi-
dades de grupo. Diariamente, redobrámos a vigilância 
preventiva e a atenção para o que nos rodeava, atentos 
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à atualização e implementação das orientações ema-
nadas pelo Exército e pelas Autoridades Nacionais de 
Saúde e da Educação. 

Os casos ocorridos não nos desmobilizaram, antes 
nos deram mais determinação para o que tínhamos de 
fazer. E é por isso que nos podemos orgulhar de não 
termos tido qualquer caso Covid desde o regresso gra-
dual de todos os alunos às aulas presenciais, a partir de 
março, concluindo o ano letivo nas datas e nos moldes 
planeados. 

O ensino presencial, ainda concretizado no decurso 
do 2.º semestre, foi também essencial para a retoma 
das aprendizagens e para a reposição parcial das práti-
cas da formação de matriz militar. 

 Independentemente das restrições verificadas, há 
que considerar, de facto, que o ano letivo decorreu 
bem. O bem-sucedido Programa Tecnológico Digital, 
implementado desde 2017, foi positivo para Docentes 
e Discentes. 

Em particular para os primeiros, pois a imperiosa 
necessidade de recurso às novas tecnologias “acele-
rou” o processo das práticas aprendidas nas forma-
ções realizadas. Embora seja de senso comum afirmar 
que a literacia digital é imprescindível nos dias de hoje, 
também é verdade que o surgimento da pandemia 
implicou um mais hábil e continuado recurso às tec-
nologias. Hoje, todos nos sentimos mais aptos e mais 
familiarizados com esses recursos, constatando, sem 
margem de dúvida, que essa utilização, não substituin-
do as técnicas e práticas tradicionais, é uma importan-
te mais-valia no apoio ao ensino. No presente futuro, 
importa consolidar as novas soluções identificadas e 
incrementar o pleno uso dos recursos disponibilizados 
para o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, porque as lições aprendidas devem 
constituir referência para o futuro e porque os efeitos 
diretos, indiretos e colaterais da pandemia, do ponto 
de vista escolar, emocional e, até, profissional e socio-
familiar, não estão devidamente escrutinados, na lição 
inaugural de hoje abordar-se-á o tema “Os desafios às 
Escolas no pós-pandemia”. 

No decurso das decisões do ano letivo anterior, 
mantivemos o cronograma escolar semestral e os cri-
térios de avaliação com base na validação de compe-
tências, incentivando o recurso a mais instrumentos 
de avaliação e uma dinâmica de trabalho metódica e 
constante dos nossos alunos. 

Registo, com apreço, os resultados conseguidos 
na generalidade das disciplinas de exame nacional no 
Ensino Secundário, sabendo que temos um caminho 
a percorrer para consolidar a evolução em curso. Na 
análise dos dados, em alguns casos, identifica-se uma 
variância nas classificações individuais que há que cor-
rigir. A prioridade é melhorar o nível de aproveitamento 
individual para o sucesso de cada aluno, mas, também, 
há que respeitar o esforço coletivo de docentes e dis-
centes. Em geral, mesmo sob pandemia, as iniciativas 
em que participaram alunos do CM foram coroadas de 
êxito. Conquistaram-se medalhas, prémios e diplomas 
de mérito, individuais e coletivos, nas quais destaco a 
medalha de bronze da Aluna 487 – Cláudia Mateus, na 
edição Ibero-Americana das Olimpíadas de Biologia, 
em representação de Portugal (o que acontece pela 2.ª 
vez em três anos, com um aluno do CM). 
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Refiro, ainda, as excelentes iniciativas realizadas 
na comemoração do centenário da Revista “O Colégio 
Militar” e a distinção concedida pela Associação Por-
tuguesa de Museologia ao atribuir-nos um prémio pela 
atividade escolar de complemento curricular de mu-
seologia, no quadro da criação de conhecimento e va-
lorização das potencialidades didáticas, pedagógicas e 
científicas do Património Cultural do CM. 

Na medida da dimensão do envolvimento de cada 
um dos elementos desta comunidade educativa, reno-
vo o reconhecimento pelo profissionalismo, dedicação 
e resultados que muito contribuem para o reforço do 
prestígio do Colégio Militar entre os Estabelecimentos 
de Ensino em Portugal. 

Na transição para 2021/2022, o Colégio recebeu 
119 novos alunos (72 para o 1.º ciclo e 47 para o Bata-
lhão Colegial) tendo iniciado o ano letivo 752 alunos, 
sendo 226 do 1.º ciclo e 526 do Batalhão Colegial. 

Hoje, de forma ainda restrita, abrimos solenemente 
o novo ano letivo. Em cerimónia militar, na Parada Ma-
rechal Teixeira Rebelo, apresentaram-se os novos alu-
nos e escutámos as palavras de boas-vindas do Aluno 
Comandante de Batalhão, a quem publicamente ex-
presso o meu apreço e reconhecimento pelas palavras 
proferidas e pela postura digna e briosa dos Alunos em 
parada. Voltámos a “sentir” o fraterno Abraço que deu 
ao Batalhãozinho, num momento único e singular de 
união; voltámos a ver o ar desajeitado dos novos alu-
nos sob o olhar cúmplice de familiares e amigos que, 
à distância, os apoiam e incentivam a superar as apa-
rentes fragilidades de cada um. É o início cíclico de um 
caminho inolvidável para todos aqueles que o conse-
guem cumprir e que, um dia, sairão do Colégio gratos 
e reconhecidos pelas aprendizagens e Amizades para 
a Vida.

Hoje ainda não vivenciámos o silêncio e o ecoar dos 
Claustros... o cantar único e sentido da “Portuguesa” 
perante o Estandarte Nacional... mas renovámos a es-
perança de conseguir retomar todas as nossas práti-

cas, tão importantes e específicas nas exigentes roti-
nas colegiais.  

Em contrapartida, pela primeira vez, realizamos a 
sessão solene neste magnífico pavilhão gimnodespor-
tivo, desejo antigo de todos quantos aqui estudam e 
servem, infraestrutura que reforça significativamente a 
qualidade e versatilidade de resposta às necessidades 
formativas, aos objetivos e metas definidos no Plano 
Estratégico e no Projeto Educativo. 

Seguindo o rumo traçado, neste novo ano letivo da-
remos continuidade a linhas estratégicas prioritárias 
bem definidas, a saber: 

1.  1.   Adequação do Quadro Orgânico de Pessoal à rea-
lidade atual do CM (proposta a aguardar superior 
sancionamento); 

2.2.  Ampliação das infraestruturas face à reforma 
de 2013 (conclusão das instalações do 1º ciclo e 
construção da 2.ª fase do internato feminino); 

3.3.  Conclusão do roteiro de coleções visitáveis (no 
contexto da preservação do Património e da aber-
tura à comunidade, a visitas guiadas temáticas); 

4.  4.  Lançamento do projeto de modernização dos la-
boratórios do Pavilhão de Ciência (por ocasião 
dos 40 anos que se assinalam em 2022); 

5.5.  Incremento dos projetos na área da internacio-
nalização; 

6.6.  Constituição do Clube Desportivo do Colégio Mi-
litar; 

7.  7.  Conclusão da obra sobre a Coleção de Livro An-
tigo; 

8.8.  Obtenção da certificação internacional de Apple 
Distinguished School. 

Na presente data, com a distinção recentemente 
concedida pela APCER, concluiu-se a Certificação do 
Sistema de Gestão de Qualidade, de acordo com a nor-
ma ISO 9001:2015, visando a implementação e nor-
malização de procedimentos e normas de conduta que 
otimizem recursos e processos internos. A certificação 
obtida é o corolário de um exigente esforço coletivo, 
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que muito me apraz reconhecer e enaltecer, e que nos 
apoiará na melhoria contínua dos serviços prestados à 
comunidade educativa. 

Excelentíssimo Tenente-General Vice-Chefe do Es-
tado-Maior do Exército, Meu General, 

Ilustres Convidados,
Caros Alunos,
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
Ano após ano, mesmo nos momentos mais difíceis, 

o Colégio mantém-se fiel às suas origens e resiliente no 
seu rumo. Após um processo de profunda reforma e de 
uma pandemia de forte impacto social, reorganizou-se 
e continua a readaptar-se e a modernizar-se, avançan-
do com convicção em projetos pioneiros, renovando 
objetivos e propósitos, preservando a sua identidade e 
respeitando Princípios, Valores e Tradições, no escru-
puloso cumprimento de superiores orientações e de-
terminações. 

 A todos os Alunos, deixo uma palavra de incenti-
vo para que também continuem a ser resilientes. Que 
acreditem nas vossas capacidades, no vosso potencial 
e no forte coletivo dos “Meninos da Luz”. Ser respei-
tado e respeitador, saber liderar e ser liderado, ter ini-
ciativa, autonomia e responsabilidade é determinante 
para o vosso/nosso sucesso. Agora, há que recuperar 
as dinâmicas escolares e as aprendizagens, de forma a 
que, com mérito e trabalho, alcancem os melhores re-
sultados escolares. Mérito e resultados que continua-
rão a ser reconhecidos e premiados, pelo CM e pelas 
entidades instituidoras de prémios a cujos represen-
tantes agradeço a presença nesta cerimónia e a contí-
nua disponibilidade e empenho em contribuir para este 
momento solene. 

Aos novos Antigos Alunos, expresso votos das 
maiores felicidades pessoais, académicas e profissio-
nais na certeza de que esta Casa não vos esquecerá e 
que conta convosco para a dignificação do seu nome. 

 A todos quantos servem abnegada e dedicadamen-
te no Colégio Militar, a todos os militares e civis, deixo 
o meu público reconhecimento pela dedicação e em-
penho com que, dia a dia, continuam a contribuir para a 
solução das nossas exigentes rotinas. O Colégio somos 
todos nós, sem exceção, e é com o contributo de cada 
um que continuaremos a cumprir a principal tarefa da 
nossa Missão: garantir o sucesso escolar dos nossos 
alunos, tornando-os cidadãos autónomos, responsá-
veis e competentes. 

Uma última palavra para os Pais e Encarregados de 
Educação dos nossos Alunos. Vivemos um tempo em 
que tudo passa muito depressa e em que não há tem-
po para nada, mas todos temos que ter bem presente 
que a Família tem um papel fundamental no acompa-
nhamento escolar, na educação e na estabilidade de 
cada um dos seus educandos. Que saibamos todos, 
em conjunto e de forma construtiva, contribuir para o 
sucesso do Projeto Educativo em que convictamente 
acreditamos. 

Votos de um Excelente Ano Letivo, Bem Hajam! 
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Discurso do Aluno Comandante de Bata-
lhão

Exmo. Senhor Vice-Chefe do Estado-Maior 
do Exército, meu General,

Exmo. Senhor Diretor de Educação, meu General,
Exmo. Senhor Diretor do Colégio Militar, meu Co-

ronel,
Exmos. Senhores Oficiais, Docentes, Sargentos, 

Praças e Funcionários Civis,
Exmos. Convidados,
Digníssima Família Colegial,
Caros irmãos e irmãs,
Como é sabido, iniciámos no passado dia 13 de se-

tembro o ano letivo de 2021/2022. 
Para que conste, 12761. É este o número total de 

alunos que passaram até hoje pelo Colégio Militar.
O sentimento que paira no ar é de esperança. Es-

perança de que este ano não seja perturbado pelas di-
ficuldades pandémicas que temos vivido nos recentes 
meses. Esperança de que consigamos ultrapassar defi-
nitivamente a tormenta. 

A sociedade e a Família Colegial necessitam de es-
tabilidade. Não sendo donos da solução, temos, porém, 
a certeza de que tudo faremos para que a pandemia 
nos afete o menos possível. 

De qualquer modo, não olvidamos que será neces-
sário um esforço conjunto para que a normalidade seja 
retomada. 

Da nossa parte, assumimos o total empenho para 
que tal seja alcançado.

Exmo. Senhor Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército,

Em nome da Família Colegial, permita-me que agra-
deça a presença de Vossa Excelência nesta tão impor-
tante cerimónia, que representa o início do ano letivo 
de 2021/2022.  

Muito nos honra, enaltecendo ainda mais a soleni-
dade do momento.

 
Caros Senhores Oficiais, Sargentos e Praças desta 

Casa, 
Com o início de mais um ano letivo, gostaria de re-

forçar a importância de um trabalho conjunto em prol 
do nosso Colégio. 

Os nossos e vossos desafios continuam a ser diários. 
Assentam, essencialmente, em diferenças geracio-

nais, mas também transversais, que resultam, desde 
logo, das diferentes responsabilidades exercidas por 
cada um de nós.

Conscientes das hierarquias, que respeitamos e sa-
bemos ser alicerces da nossa casa, não ignoramos a 
necessidade do vosso apoio, colaboração, empenho e 
dedicação.

Não queremos ser “branqueados”, mas repudiamos 
qualquer responsabilização injusta. 

Queremos ser ouvidos, sem preconceitos, antes da 
tomada de qualquer decisão que diretamente nos afete. 

Acreditamos no poder da comunicação. Clara, ob-
jetiva e imparcial. Só assim serão evitados equívocos.

Tudo faremos para que uma sã comunicação se es-
tabeleça entre nós. Pedimos, da vossa parte, o mesmo 
empenho.

Caros Pais e Encarregados de Educação,
Saúdo a confiança depositada nesta Casa e congra-

tulo-vos por acreditarem no Projeto Educativo do Co-
légio Militar. 

A vivência de um aluno do Colégio Militar é dife-
rente de qualquer outra escola. As particularidades 
que nos norteiam serão transmitidas aos vossos filhos, 
como outrora nos foram transmitidas a nós, agora mais 
velhos e graduados. 

Aceitem-no. Não procurem modificar as nossas 
regras. São elas que fazem do Colégio Militar a nossa 
essência. São elas que justificam a nossa orgulhosa di-
ferença.

Não vos engano. Haverá sacrifícios.
Mas contemplará recompensas, sendo a principal 

delas a certeza de uma maior autonomia e superação.
Segue, porém, o alerta.
Passar por esta casa não significa beber de uma 

fórmula mágica. Os vossos filhos precisarão de estar 
à altura do desafio. Para tanto, necessitarão da vossa 
compreensão, motivação, dedicação e empenho.

Da nossa parte fica o compromisso: 
Nós, comunidade colegial, acolhê-los-emos como 

segunda família. Saberemos estar à altura.
Caros Professores,
Representam um pilar basilar igualmente importan-

te e fundamental.
É vossa a responsabilidade do ensino que justifica a 

nossa presença e confiança nesta Casa.
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Beneficiam de condições ímpares.
Pedimos, em troca, a vossa dedicação e exigência.
Dedicaremos à nossa formação, todo o nosso esfor-

ço e inteligência.
O nosso sucesso é e sempre será o vosso sucesso.
Caros Vigilantes e Funcionários,
Também vós tendes um papel relevante ao acom-

panhar, como acompanham, as nossas 24 horas.
Foram alguns os que ficaram na memória coletiva 

colegial pela forma como se relacionaram com os alu-
nos, uns pelos melhores motivos, outros por motivos 
menos bons.

Por contribuírem também para a nossa formação, o 
que se espera de vós são bons exemplos de honestida-
de e transparência.

O nosso bem-estar também depende de vós. 
Meus Irmãos e minhas Irmãs,
Espera-nos um ano recheado de afazeres, estudos, 

cerimónias e tradições. 
Aproveitem cada dia que passam nesta Casa que 

tanto amamos como se fosse o último. 

Não tomem nada por garantido e concentrem-se no 
essencial, a saber, nos vossos objetivos académicos.

Honrarão o Colégio pela excelência, mas que ape-
nas alcançarão pela disciplina, perseverança, resiliên-
cia, esforço e inteligência. 

Não podemos prever o futuro e contratempos asso-
ciados. A vossa organização pessoal traduzir-se-á na 
vossa principal arma. 

Desfrutem de todos os momentos que vivemos dia-
riamente, cultivando a camaradagem e o espírito de 
solidariedade. 

Estando a chegar ao final do meu percurso colegial, 
é com nostalgia que recordo os anos aqui passados.

Tenho sido muito feliz nesta minha segunda casa.
Como aluno Comandante de Batalhão só posso de-

sejar que construam idênticas memórias e que sejam 
igualmente felizes. 

Sendo a mudança uma constante da vida, tenham 
confiança face aos desafios.

Antes de nós outros houve. São 218 anos de história 
que nos precedem, por isso temos a responsabilidade 
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de dar continuidade ao sonho e à obra do nosso funda-
dor, Marechal António Teixeira Rebelo. 

Curso Finalista,
É com imenso orgulho que nos vejo a assumir as 

funções de comando do Batalhão Colegial. 
Volvidos sete anos da nossa entrada, somos agora 

os irmãos mais velhos!  
Aproveito este momento para agradecer em nome 

do Curso 2014 a todos aqueles com quem nos cru-
zámos ao longo do nosso percurso colegial. Os bons 
exemplos repeti-los-emos. Os maus exemplos não fo-
ram mais do que lições daquilo que não queremos ser 
nem prosseguir.

Ser graduado é um grande privilégio, mas com este 
vem a responsabilidade. 

Sei que nos depararemos com algumas dificulda-
des, mas acredito que juntos as ultrapassaremos.  

Esta é uma oportunidade ímpar na vida de jovens 
como nós. Saibamos ser um exemplo e uma referên-
cia para aqueles que temos agora sob a nossa res-
ponsabilidade. Se formos bem-sucedidos irão seguir 
os nossos ensinamentos e assim a nossa missão será 
cumprida. 

Aos novos alunos, 
Quero felicitar-vos pela vossa entrada nesta Casa. 
Acabaram de iniciar um percurso de oito anos que 

vos irá marcar profundamente. Outrora estive na vossa 
condição, momento esse em que não sabia tudo aquilo 
que o Colégio Militar me reservava. 

Sigam os passos dos graduados, dignifiquem a far-
da que envergam, honrem com orgulho o bom nome 
do Colégio Militar. Sejam bons estudantes.

Termino com uma frase de Fernando Pessoa “Tudo 
o que é bom dura o tempo necessário para ser ines-
quecível”. 

Tenho dito. 
VASCO CAETANO, 72/2014

CERIMÓNIAS

Lição Inaugural
Desafios das escolas no período pós-pandé-
mico

Nos últimos tempos a Humanidade sofreu 
uma tragédia provocada pela COVID 19 que trouxe 
muitas incertezas, angústias, restrições e a tristeza 
pela perda de amigos e entes queridos, para além do 
flagelo do desemprego e a destruição do tecido econó-
mico do País.

Houve grande alteração nas relações pessoais e 
familiares. Porém, apesar do isolamento a que fomos 
obrigados, aconteceu uma maior proximidade entre os 
membros dos agregados familiares.

O espaço familiar foi subitamente transformado em 
local de trabalho. Com isso, muitas tensões e conflitos 
geraram divórcios, casos de violência doméstica e o 
degradar da saúde mental de muitos.

A pandemia expôs as fragilidades do sistema públi-
co de educação que tinha vindo a sofrer um contínuo 
desinvestimento por parte das autoridades. A maioria 
das escolas não possuía as condições físicas e os re-
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cursos para enfrentar com sucesso a pandemia. As de-
sigualdades foram acentuadas.

Há que redobrar os esforços e a responsabilidade 
coletiva é de apoiar os mais vulneráveis. Caso contrá-
rio, as fissuras agora abertas serão focos potenciais de 
instabilidade num futuro próximo.

Qualquer processo disruptivo cria momentos de 
reflexão o que pode originar aprendizagens significati-
vas e alterações nos paradigmas. A Educação, apesar 
de todas as insuficiências do sistema, foi uma honro-
sa exceção e um dos grandes pilares nos tempos tão 
conturbados que temos experimentado. Um desafio se 
nos depara e a todos os países: como reagir da melhor 
e mais adequada forma ao período pós-pandémico?

Estamos numa encruzilhada: optar pelo retrocesso, 
com imobilismo, ou optar pelo avanço educacional.

Dados científicos atestam que os alunos portugue-
ses do ensino secundário perderam 92 dias em casa, 
em 2020, menos 9 dias do que a média nos países da 
OCDE, enquanto que os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do 
EB ficaram com 97 dias, 5 dias a mais do que a média 
dos da OCDE. Quanto às aulas a distância, os alunos 
portugueses das escolas públicas tiveram mais aulas 
do que a média dos seus colegas da OCDE. Mas re-
gistaram-se também enormes constrangimentos a ní-
vel do uso e disponibilidade das novas tecnologias que 
não permitiram o cumprimento da maioria dos progra-
mas e planificações.

O que mudou irreversivelmente e o que vai regres-
sar com o chamado “novo normal”?

Que horizontes se perspetivam?
Que desafios teremos de enfrentar?
Aos professores devemos o apreço e reconhecimen-

to do trabalho realizado. O Colégio Militar que iniciara 
o Programa Tecnológico Digital uns anos antes da pan-
demia, embora sendo uma Instituição onde a tradição 
tem um enorme peso, e aparentemente as mudanças 
nas práticas ocorrem mais devagar, soube adaptar-se 
com mestria aos novos tempos de incerteza e toda a 
família colegial, num louvável esforço comum e de tra-
balho colaborativo, e contribuiu decisivamente para o 
sucesso dos alunos, quando tudo parecia apontar para 
um percurso errático contrário.

Os professores conseguiram, com empenho e 
criatividade, aliar a prática tradicional, acumulada de 
muitos anos, às práticas modernas e inovadoras e ti-
rar partido das novas tecnologias. Não que isso não 
os tenha colocado em risco no que toca à sua priva-
cidade, expostos à sociedade, perfeitamente despro-
tegidos. Mas tudo, felizmente, se conjugou para ci-
mentar o reconhecimento do seu papel fundamental 
na sociedade.

Os momentos de confinamento provocaram curio-
sos períodos de reflexão por parte dos Pais e Encarre-
gados de Educação e alguns preconceitos errados que 
nutriam face ao Corpo Docente foram magicamente 
transformados em manifestações reconhecidas de afe-
to e até carinho.

Uma coisa é certa: a experiência com o uso das no-

vas tecnologias proporcionou a prática continuada de 
técnicas muito inovadoras e uma melhoria das práticas 
pedagógicas e o abandonar de conceções pedagógicas 
anquilosadas.

Dentro de poucos anos surgirão obras de investi-
gação no campo das Ciências da Educação, nomeada-
mente, que avaliarão cientificamente os impactos ne-
gativos e positivos destes tempos tão complexos.

A igualdade de oportunidades, qualquer que seja o 
caminho a trilhar na Educação, deverá ser o farol guia.

Os alunos que são quem dá vida às escolas, são a 
razão primeira da sua existência. Eles próprios foram, 
para o bem e para o mal, as cobaias de uma experiên-
cia educativa sem precedentes.

Muitas rotinas essenciais foram perdidas. As altera-
ções dos parâmetros biofísicos, como o ciclo de sono, 
o grau exagerado de sedentarismo, a exposição exage-
rada aos ecrãs, causaram inevitavelmente consequên-
cias que ainda são difíceis de quantificar ou qualificar.

A impossibilidade de frequentar as atividades físi-
cas e de lazer, de conviver e socializar com os seus pa-
res comprometeu certamente o bem-estar dos nossos 
alunos, o seu desenvolvimento harmonioso. O futuro 
revelará até que ponto.

Os alunos estão mais introspetivos, ansiosos, pou-
co resistentes à frustração e socialmente desgastados.  
Entre os mais novos, registam-se casos de retrocesso 
no desenvolvimento.

A saúde emocional deve ser preservada e iniciar-
-se tão cedo quanto possível a readaptação social. A 
autorregulação das emoções, a mediação de conflitos 
e o incentivo a uma maior autonomia social são reque-
ridos. É imperioso criar espaços de gestão emocional.

O processo de ensino a distância no Colégio Militar 
foi irrepreensível. No entanto, os especialistas estudam 
até que ponto a memória e a concentração foram afe-
tadas, assim como tentam descobrir as consequências 
do aumento dos níveis de stress e de ansiedade no que 
respeita aos défices na aprendizagem.

De novo o papel colaborativo e de confiança mútua 
entre os docentes e os Pais e Encarregados de Educa-
ção serão decisivos nesta nova etapa do desenvolvi-
mento dos alunos.

A avaliação tradicionalmente direcionada exclusi-
vamente para a testagem de conteúdos memorizados 
revelou-se impraticável e de eficácia muito duvidosa: 
com os níveis de autonomia seriamente afetados, com 
a rotina abalada e extraordinários níveis de desconcen-
tração e stress, tornou-se muito difícil cativar e motivar 
os alunos para a aprendizagem sistemática. Foi neces-
sário encontrar rapidamente novos e eficazes meios 
de diagnóstico e medição das competências a adquirir 
pelos alunos.

As novas tecnologias, principalmente a utilização 
em massa do iPad no CM, mitigaram consideravel-
mente as desigualdades causadas pelo ensino a dis-
tância, contribuindo para que os professores estives-
sem sempre presentes, ainda que de forma digital. E tal 
foi muito importante para o equilíbrio emocional dos 
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alunos, apesar das contrariedades causadas por limi-
tações de tráfego de rede, a necessidade de partilha de 
meios informáticos pelos vários membros da família e 
o distanciamento físico.

Mas ninguém ficou para trás. Aliás, sempre foi de-
siderato do CM, na sua longa história, ministrar um en-
sino inclusivo. 

Mas novos tempos exigem novas medidas. Teremos 
de insistir junto dos alunos nos métodos de estudo, no 
treino da concentração, na disciplina. É imperioso que, 
de acordo com a realidade concreta de cada escola e 
dos meios e recursos ao dispor, seja possível definir e 
planear as atividades com respeito pela flexibilidade e 
a articulação dos conteúdos a ministrar.

O Gabinete de Psicologia tem uma função fulcral, 
não só no acompanhamento dos alunos a nível emo-
cional, como na orientação vocacional de acordo com 
as suas características e competências, e nos métodos 
de estudo, na parceria com os titulares de turma, os 
diretores de turma e os conselhos de turma.

A Educação Física, a Música e as Artes, sem des-
primor pelas restantes áreas disciplinares, são cada 
vez mais fundamentais na construção do edifício que 
é cada aluno, enquanto pessoa, na socialização, na ex-
pressão dos seus sentimentos, no apuramento do gos-
to e na manutenção da boa forma física e mental e no 
desenvolvimento do espírito crítico.

Num mundo cada vez mais incerto, competitivo 
e dinâmico os alunos são chamados e estimulados a 
desenvolver competências que lhes permitam ser ci-
dadãos resilientes e com capacidade de adaptação a 
novas situações e de resolução de problemas cada vez 
mais complexos.

Dentro de uma matriz militar com valores fortes e 
definidos, enquanto instituição de ensino de referência, 
cabe ao CM o desafio de continuar a inovar na tradi-
ção, com planos estratégicos ambiciosos onde cada 
vez mais o desenvolvimento das competências adquira 
maior peso e significado.

O apoio às famílias no processo de ensino e apren-
dizagem através do aperfeiçoamento dos canais de 
comunicação é essencial. Cabe ao CM o ónus de uma 
resposta efetiva e cabal às dúvidas e fragilidades que 
possam manifestar. Cabe-lhes o dever, mas também 
o direito, de acompanhar sistematicamente o desem-
penho escolar dos educandos. Elas são as aliadas pri-
vilegiadas do Colégio no processo de ensino e apren-
dizagem dos alunos. Quanto maior for o seu nível de 
compreensão da cultura institucional, maior será o 
seu sentimento de pertença e o grau de confiança no 
sistema.

JEREMIAS CORREIA

 PROFESSOR 
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SELAR DAS BARRETINAS  
E ARMAR CAVALEIRO

A cerimónia designada por “Selar das Barreti-
nas” é a continuação e um cumprimento do 
legado iniciado há mais de cinquenta anos 
atrás. Envolvendo os “Ratas” do Batalhão 

Colegial e os alunos finalistas, o “Selar das Barretinas” 
é um marco de enorme significado para a vida de cada 
Menino da Luz. 

No passado dia 29 de novembro, teve lugar outra 
tradição emblemática, o “Armar Cavaleiro” na qual os 
novos alunos são armados cavaleiros, evocando uma 
parte da história de Portugal. Nesse mesmo dia, em 
1640, D. Filipa de Vilhena, ao tomar conhecimento, 

antecipado, da revolução que iria ter lugar, no dia se-
guinte, incentiva os seus filhos, Jerónimo de Ataíde e 
Francisco Coutinho, a aderirem. Assim, arma-os cava-
leiros, dizendo-lhes que não voltassem, se não fossem 
vitoriosos. Nos dias de hoje, tomamos como inspiração 
este ato patriótico, de modo a relembrar um passado 
épico e a celebrar a honra que é característica de um 
Menino da Luz. Ser armado cavaleiro é ser um fiel de-
positário de uma responsabilidade eterna para sem-
pre vinculada no primeiro artigo do Código de Honra: 
“Amar e honrar a Pátria”.

Em semelhança ao que sucedeu no ano em que fui 
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“Rata”, os novos alunos desfilaram com as suas barre-
tinas na mão esquerda, ocupando um lugar de desta-
que na Parada Serpa Pinto. Sendo esta uma cerimónia 
que assinala a primeira vez em que os novos alunos se 
apresentam com a farda de gala, o Batalhão Colegial 
estava presente em formatura para marcar a soleni-
dade do momento. Sob a tutela dos alunos finalistas, 
os “Ratas”, viram a sua barretina ser selada, depois de 
ser amachucada ligeiramente com o joelho, e ouviram 
uma troca de palavras que, certamente, ficarão pre-
sentes na memória dos novos alunos. 

Colocada, por fim, a barretina, fica assim completo o 
uniforme que assinala de forma solene a integração dos 
novos alunos no Colégio Militar. Este apadrinhamento 
pelo aluno graduado reflete um passar de testemunho 
às novas gerações e a barretina, sendo um emblema 
unificador de todos os que por esta casa passaram, mar-
ca uma história repleta de valores e tradição, que todos 
os “Ratas” se comprometeram conservar.              

AFONSO RIBEIRO, 299/2014

CERIMÓNIAS



20  REVISTA O COLÉGIO MILITAR  |  SETEMBRO 2021 • MARÇO 2022   



REVISTA O COLÉGIO MILITAR  | SETEMBRO 2021 • MARÇO 2022  21     

CERIMÓNIAS

DESCERRAMENTO 
DA FOTOGRAFIA DO ALUNO 

COMANDANTE DE BATALHÃO

No dia da Cerimónia do Compromisso de 
Honra, foi descerrada a fotografia do Co-
mandante de Batalhão, aluno 72, Vasco 
Caetano, na Galeria dos Comandantes de 

Batalhão. Nesta cerimónia, estiveram presentes os 
familiares do aluno, os Exmos. Diretor, Subdiretor,  
Comandante do Corpo de Alunos, Presidentes das 
AAACM,  da APEEACM e Professor Coordenador Pe-
dagógico. 
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COMPROMISSO DE HONRA

No âmbito das atividades anuais do Colégio 
Militar, realizou-se no dia 1 de dezembro, o 
Compromisso de Honra, uma das cerimó-
nias mais marcantes na vida colegial de um 

aluno e a primeira em que é utilizada a farda de gala 
e a arma nos claustros. Nesta cerimónia, os “Turistas” 

passam a “Ratas” e os “Ratas” passam a Meninos da 
Luz. Os novos alunos assumem publicamente o com-
promisso de cumprir o Código de Honra, integrando, 
finalmente, o Batalhão Colegial. 
No final da cerimónia, foi feita a entrega de Diplomas 
de Louvor a professores e funcionários civís do CM.
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EVENTOS
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ESTÁGIO DE GRADUADOS 

OProjeto Educativo do Colégio Militar (CM) 
é ímpar no contexto do ensino em Portugal, 
quer seja ao nível do 1.º Ciclo, quer dos de-
mais ciclos do ensino básico e secundário.

A oferta assenta num tipo de ensino misto, alunas e 
alunos, tendo por base o regime de externato obrigató-
rio no 1º ciclo e a possibilidade da opção pelo regime de 
internato a partir do 2.º ciclo, em perfeita igualdade de 
oportunidade e de género.

Independentemente do regime de frequência, aos 
alunos é proporcionada a possibilidade de, numa pri-
meira fase, saberem e aceitarem serem liderados e, 
numa fase posterior, liderarem os seus pares. Entende-
-se ser esta a essência do Projeto de Liderança do CM, 
que assenta na formação de matriz militar e pretende 
contribuir para uma sociedade mais justa e solidária, 
através da adequada preparação dos seus alunos como 
futuros cidadãos.

Neste contexto, a função de Aluno Graduado no CM 
é essencial ao regular funcionamento da instituição. Ali-
cerçada nos pilares da tradição colegial, esta condição 
surge consolidada no tempo e consubstanciada no seu 
Projeto Educativo, revestindo-se de capital relevância no 
enquadramento e acompanhamento dos Alunos mais 
novos e constituindo uma responsabilidade acrescida 
para os Alunos mais antigos.

A responsabilidade do Aluno Graduado é atribuída, 
por princípio, aos Alunos do 12.º ano de escolaridade e, 
eventualmente, a alguns Alunos do 11.º ano, assumindo 
estas funções no Batalhão Colegial (BCol), organizado 
em quatro companhias de Alunos, e garantindo igual-
mente os elementos do Comando e da Escolta a Cavalo.

Para além dos deveres inerentes enquanto Aluno do 
CM, aos Alunos Graduados competem deveres espe-
ciais. Em todas as circunstâncias, devem constituir-se 
como um exemplo a seguir pelos seus camaradas mais 
novos e, portanto, os primeiros no sacrifício, pontualida-
de, assiduidade, aprumo, atitudes, educação, obediên-
cia, lealdade e sinceridade.

Compete-lhes igualmente cumprir com o Compro-
misso de Honra do Aluno Graduado, prestado em ce-
rimónia pública específica para a sua Graduação e ao 
qual estão obrigados, sendo que a mesma é válida ape-
nas para o ano letivo a que se reporta. 

Conforme previsto em sede de Regulamento Inter-
no, a realização do Estágio de Graduados visa habilitar 
os Alunos para o desempenho das funções de Aluno 
Graduado do Colégio Militar, permitindo a recolha de in-
formações relevantes que, associadas ao conhecimento 
sobre a sua vivência Colegial, garantam o equilíbrio na 
estrutura de Alunos Graduados, de forma a reunir as 
sinergias necessárias e influenciadoras de um desem-
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penho individual e coletivo assertivo, equilibrado e har-
monioso ao longo do ano letivo.

No final do Estágio de Graduados, o Aluno Gradua-
do está apto a desempenhar qualquer função no quadro 
dos Graduados do Colégio Militar, a aplicar competên-
cias relacionadas com a liderança, interação e dinami-
zação da equipa/grupo e a participar no processo de 
tomada de decisão, resolução de problemas e gestão de 
conflitos, sendo que os principais blocos de Formação 
assentaram no Regulamento Interno, Legislação Na-
cional, Métodos de Instrução, Ordem Unida, Comando 
e Liderança, Violência em contexto escolar, Mediação 
de conflitos e métodos de estudo, Primeiros Socorros, 
para além de outras sessões com diversas entidades, 
nomeadamente o Gabinete de S.Exa o General CEME 
(GabCEME), Polícia de Segurança Pública (PSP), Aca-
demia Militar (AM), Direção de Educação (DE), Escola 
de Sargentos do Exército (ESE), Polícia Judiciária Mili-
tar (PJM), Regimento de Comandos (RCmds), Unidade 
de Tratamento Intensivo e Toxicodependência e Alcoo-
lismo (UTITA), Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos do CM (APEEACM) e Associação 
de Antigos Alunos do CM (AAACM).

Para o Estágio de Graduados referente ao presente 
ano letivo de 2021/2022, foram convidados todos os 
Alunos finalistas (50 alunos, à data do convite) e 15 
Alunos préfinalistas. O mesmo iniciou-se a 29 de agos-
to de 2021, com 46 Alunos do 12.º ano e 12 Alunos do 
11.º ano, terminando no dia 08 de setembro, com a Ce-
rimónia de Imposição de Graduações, a qual assinalou 
também o regresso dos familiares dos Alunos ao Claus-
tro, após tempos de incertezas e condicionantes devido 
à recente pandemia. 

Tratando-se do primeiro grande momento para os 47 
Alunos recém Graduados, 37 do 12.º ano e 10 do 11.º 
ano, a efeméride assinalou também o início de um ciclo 
de elevada responsabilidade no acompanhamento e in-
tegração dos seus camaradas mais novos. 

A inclusão e a frequência do Estágio de Graduado 

por um leque alargado de alunos finalistas, permitiu que 
no final do 1.º semestre fossem graduados mais 03 Alu-
nos, depois de reapreciadas as razões que levaram à sua 
não graduação no início do ano letivo.

Para culminar, enquanto Comandante do Corpo de 
Alunos do Colégio Militar, dirijo uma palavra especial 
de apreço a toda a comunidade colegial pelos esforços 
despendidos na elaboração, orientação, suporte e con-
dução do Estágio de Graduados, sem os quais a qualida-
de da formação e demais condições seriam seriamente 
comprometidos.

O sucesso de uma grande instituição não está no 
particular, mas sim no conjunto, e o êxito deste quadro 
de Graduados muito poderá contribuir para o reconheci-
mento do CM, em geral, e para a satisfação e regozijo de 
todos os Servidores e Pais e Encarregados de Educação 
(PEE), em particular.                                                                                   

TENENTE-CORONEL PISCO MAGRINHO

COMANDANTE DO CORPO DE ALUNOS
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DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 
RODA DOS ALIMENTOS SOLIDÁRIA 

Comemorou-se no Colégio Militar, no passado 
dia 18 de outubro, o Dia Mundial da Alimenta-
ção.

No âmbito do Projeto de Educação para 
a Saúde, Sexualidade e Afetos (ESSA), projeto de So-
lidariedade e Projeto Ecoescolas, estiveram envolvidos 
todos os elementos da Comunidade Colegial, através 
da doação de diferentes alimentos da Roda dos Alimen-
tos, unidos por um propósito comum: alertar para uma 
melhor e mais segura alimentação, sem esquecer a ver-
tente  solidária, tendo como objetivo fome zero, pois a 
alimentação é uma necessidade básica fundamental e 
um dos fatores que mais afeta a saúde.

A adesão da comunidade colegial teve como resulta-
do a recolha de uma generosa quantidade de alimentos 
para a obra social – Centro Social Paroquial São Romão 
de Carnaxide. Os responsáveis agradeceram e reconhe-
ceram o gesto solidário e fraterno da nossa Comunidade 
para com os mais necessitados.

SANDRA BAPTISTA

PROFESSORA
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DIA DO EXÉRCITO 2021

ODia do Exército 2021 decorreu em Aveiro, 
entre os dias 20 e 24 de outubro. As inicia-
tivas foram várias: eventos culturais, artísti-
cos,  desportivos  e  religiosos, exposição dos 

meios do Exército e a cerimónia militar. 
O Colégio Militar (CM), através dos alunos das classes 

feminina e masculina de ginástica, participou no Encon-
tro Gímnico ocorrido na tarde de 23 de outubro, na Praça 
Marquês de Pombal, onde também estiveram presentes 
as classes do Instituto dos Pupilos do Exército, da Escola 
Gímnica de Aveiro e do Centro Atlético Póvoa Pacense. 

No final da manhã de 24 de outubro, um Pelotão da 
4.ª Companhia de Alunos integrou a cerimónia militar e 
desfilou no Cais da Fonte Nova. 
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GALARDÃO ECOESCOLAS 2021 

No dia 12 de outubro, o Colégio Militar (CM) 
participou na cerimónia “Galardão Ecoescolas 
2021”, que se realizou, em Sintra, no Centro 
Cultural Olga Cadaval.

O evento teve transmissão em direto, online no You-
Tube ABAE, e contou com a presença do Sr. Ministro da 
Educação.

A aluna n.º 604, Leonor Dias, foi distinguida na ca-
tegoria de ilustração “Onde está o Ecolápis”, com um 

prémio ex aequo.
Como reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelo Colégio Militar ao longo do ano letivo transato, no 
sentido de tornar mais sustentável o seu dia a dia, as 
alunas n.ºs 604, Leonor Dias, e 37, Matilde Carvalho, re-
ceberam o Galardão Ecoescolas.

SANDRA BAPTISTA

PROFESSORA
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HASTEAR DA BANDEIRA 
ECOESCOLAS 2020/2021

No dia 12 de outubro de 2021, o Colégio Mili-
tar (CM) foi agraciado  com  a  Bandeira Ver-
de Ecoescolas, no âmbito do Programa Ecoes-
colas promovido pela  Associação Bandeira 

Azul da Europa (ABAE). 
A  distinção resulta do reconhecimento do trabalho 

desenvolvido no âmbito do Programa,  ao longo do ano 
letivo transato, no sentido de tornar mais sustentável o 
dia a dia do CM e da comunidade colegial. 

No dia 27 de outubro, foi hasteada a Bandeira Verde. 
Esta bandeira pretende informar toda a comunidade co-
legial da importância que o CM atribui à educação am-
biental para a sustentabilidade. 

Parabéns à equipa de alunos, professores, militares, 
funcionários e pais que colaboraram na elaboração do 
Plano de Ação e da consecução do mesmo, dando o seu 
contributo em prol da educação para a cidadania am-
biental simbolizada na Bandeira Verde. 
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CERTIFICAÇÃO APCER

No dia 27 de outubro de 2021, realizou-se a ce-
rimónia de entrega formal do Certificado de 
Qualidade ISO 9001:2015 ao Colégio Militar 
(CM), tendo sido hasteada a respetiva bandei-

ra da certificação. 
O CM obteve a certificação do seu Sistema de Ges-

tão da Qualidade (SGQ), de acordo com a norma NP EN 
ISO 9001:2015, no âmbito do “ensino regular dos 1.º, 
2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, 
em regime de internato e externato, serviços prestados 
aos Alunos e seus Encarregados de Educação e gestão 
do seu património cultural, onde se incluem as suas co-
leções visitáveis, espaços e infraestruturas e acervos bi-
bliotecários”. 

Esta distinção foi concedida pela APCER, organis-
mo de certificação acreditado e membro da rede  IQ-
Net – rede de organismos de certificação, cujos certifica-
dos são reconhecidos a nível mundial. 
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A TERRA TREME

No dia 05 de novembro, às 11h05, o Colé-
gio Militar (CM) participou no exercício 
da Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil – A Terra Treme – que pro-

cura chamar a atenção para o risco sísmico e para 
a importância de comportamentos simples que os 

cidadãos devem adotar em caso de sismo, mas que 
podem salvar vidas.

Alunos e Servidores do CM, depois de executarem os 
três gestos que salvam (“Baixar, Proteger e Aguardar”), 
calma e ordenadamente, deslocaram-se para os locais 
de reunião definidos no Plano de Segurança do CM.
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CARLOS SILVA FREIRE
CERIMÓNIA EVOCATIVA

A 
10 de novembro –  dia em que se assina-
lam os sessenta anos da morte do anti-
go aluno e general, Carlos Silva Freire – o 
Colégio Militar organizou uma cerimónia 

evocativa, com a realização de uma palestra do Co-
ronel Pires Nunes, a celebração dum protocolo de 
cedência patrimonial, com o filho do homenageado 
(antigo aluno João Freire), e a inauguração de uma 
exposição na Coleção Visitável de História Colegial.

Essa mostra de tributo encontra-se patente a todos 
os interessados e congrega um conjunto de painéis 
e expositores generalistas e temáticos, que evocam 
os principais momentos da vida de Carlos Siva Frei-
re, considerado um dos maiores responsáveis pela 
reocupação dos territórios sublevados no norte de 
Angola, em 1961.

Os visitantes poderão apreciar diversas telas infor-
mativas, condecorações e outros objetos, referentes 
à vida quotidiana no CM entre 1917 e 1924.

MARCO ARRIFES

PROFESSOR
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PALESTRAS “O TEU FUTURO...”

A 
sequência de palestras “O teu futuro…”, 
realizadas no Auditório do CM, resulta 
de uma parceria entre a Associação de 
Antigos Alunos do Colégio Militar (AAA-

CM) e o próprio Colégio Militar (CM), visando elu-
cidar os alunos do Secundário sobre as opções de 
vida que terão de realizar a curto prazo. 

A primeira palestra “O teu futuro… na Saúde” ocorreu 
no dia 20 de outubro e contou com a participação de 
quatro profissionais da área com currículo na adminis-
tração, nos cuidados em saúde e na investigação. 

Na segunda palestra “O teu futuro… na Gestão e Econo-
mia”, que decorreu no dia 27 de outubro, foram aborda-
dos os seguintes temas: significado de Economia e de 
Gestão; características habituais de um Economista e de 
um Gestor; a passagem pela Universidade e tudo o que 
envolve esse período; opções profissionais e exemplos 
de carreiras.

No dia 03 de novembro, decorreu a terceira palestra “O 
teu futuro… no Empreendedorismo”  que apresentou o 
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Empreendedorismo como uma forma de estar na vida, 
mais do que uma área profissional. 

No dia 10 de novembro decorreu a quarta e última das 
palestras “O teu futuro… na Engenharia”. 

À semelhança do que dizia Darwin sobre as espé-
cies, na Engenharia, não é o mais forte, nem o mais 
inteligente quem consegue vingar. É aquele que me-
lhor se consegue adaptar num mundo de constante 
mudança.
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ESPAÇO: 
PARA O INFINITO E MAIS ALÉM

O 
Colégio Militar assinalou o dia 24 de no-
vembro, Dia Nacional da Cultura Científi-
ca, criado em Portugal em 1996 em home-
nagem ao investigador, professor, poeta e 

comunicador de Ciência Rómulo de Carvalho.

Tendo como desígnio envolver os alunos para o in-
teresse da Ciência, o grupo disciplinar de Física e 
Química promoveu uma palestra intitulada “Espaço: 
para o infinito e mais além”, tendo como público-
-alvo alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos de Ciências e 
Tecnologia.

O orador convidado foi o Prof. Dr. Pedro Abreu, do 
IST – Instituto Superior Técnico de Lisboa – e inves-
tigador do LIP – Laboratório de Instrumentação e 
Física Experimental de Partículas-, em colaboração 
com o CERN – Centro Europeu de Investigação Nu-
clear.
 
“Toda a ciência não é mais que um refinamento do 
pensamento cotidiano”

                                                                                              ALBERT EINSTEIN
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ENTREGA DOS PRÉMIOS DA 3.ª 
EDIÇÃO DOS JOGOS DE OEIRAS

O 
Colégio Militar assinalou o dia 24 de no-
vembro, Dia Nacional da Cultura Científi-
ca, criado em Portugal em 1996 em home-
nagem ao investigador, professor, poeta e 

comunicador de Ciência Rómulo de Carvalho.
O Colégio Militar (CM) participou na 3.ª edição dos 
Jogos de Oeiras, cuja entrega de prémios ocorreu no 
passado dia 19 de novembro.
Individualmente foram agraciados os seguintes alunos:

•  Aluno n.º 463 - Gonçalo Fernandes (3.º classifica-
do do Escalão III, Masculino);

•  Aluna n.º 505 - Maria Mirones (2.ª classificada do 
Escalão III, Feminino);

•  Aluna n.º 616 - Matilde Bandeiras (3.ª classificada 
do Escalão III, Feminino).

Coletivamente, o CM foi distinguido pelo honroso 
2.º lugar, obtido no Ranking Final de Equipas.
A aluna n.º 505, Maria Mirones, procedeu à entrega 
do galardão ao Exmo. Diretor do Colégio Militar.



40  REVISTA O COLÉGIO MILITAR  |  SETEMBRO 2021 • MARÇO 2022   

NATAL SOLIDÁRIO 
2021

ÁRVORE DE NATAL 
COMUNITÁRIA

Aquadra natalícia é uma época de alegria, ligada 
à família, à vida e à esperança no futuro. Mas 
é também um momento solidário em que po-

demos estar mais próximos dos outros e fazer a dife-
rença. 

Os nossos alunos, sob o Comando do Corpo de 
Alunos, e com apoio dos seus professores, empenha-
ram-se na recolha de brinquedos, jogos e livros para 
entregar a famílias carenciadas, de forma a alegrar o 
Natal de algumas crianças e jovens. Os bens recolhi-
dos foram entregues por alguns alunos do 9.º Ano, 
em representação do Colégio Militar, aos utentes do 
núcleo de Carnide da Refood.

Esta iniciativa contribuiu para estimular e reforçar 
a responsabilidade social dos nossos alunos, através 
do seu contributo pessoal e solidário que ocorre so-
bretudo no Natal, mas que se quer continuado e pre-
sente todo o ano! Muito obrigada a todos os envolvi-
dos nesta iniciativa.

CESALTINA DE SOUSA

PROFESSORA

Projetos comunitários são excelentes formas de 
promover o trabalho em equipa e a solidarieda-
de, pois estimulam os alunos a resolver um pro-

blema juntos, a partir da construção de um plano de 
ação em que todos unem de forma eficaz a teoria e 
a prática, tornando mais significativa e interessante 
a atividade. À semelhança de anos anteriores, a Jun-
ta de Freguesia de Carnide convidou as associações 
locais a participar no projeto Natal Comunitário, em 
que o objeto escolhido pelo pelouro da cultura para 
este ano foi uma bola para ser decorada e enfeitar a 
“Árvore de Natal Comunitária “. Os alunos do 6.º ano, 
com a coordenação da professora de Artes, apresen-
taram o seu trabalho, a partir do objeto escolhido e 
que está em exposição ao ar livre no jardim da Junta 
de Freguesia de Carnide.
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CONCURSO DE PRESÉPIOS

No dia 21 de dezembro de 2021, decorreu, no 
Corpo de Alunos do Colégio Militar, entre 
as quatro Companhias, o Concurso de Pre-
sépios.

Pelo segundo ano consecutivo, o desafio lançado pelo 
Comando do Corpo de Alunos consistiu na construção 
de um presépio, sendo dada preferência à utilização de 
materiais reciclados ou reaproveitados pelos alunos 
(jornais, rolhas, cápsulas de café, entre outros), com a 
orientação dos respetivos alunos graduados.

A 2.ª Companhia, embebida no espírito natalício, de-
dicou-se bastante a este projeto, saindo vitoriosa do 
respetivo concurso. Através da realização desta ativi-
dade foi possível comprovar que fazendo um presépio 
simples e pequeno é possível ir mais além, pois o que 
interessa não é o seu tamanho, mas sim os valores que 
o mesmo transmite, como a união, que nos representa 
enquanto Meninos da Luz.
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FESTAS DE NATAL DO CM – 2021

Decorreram, nos dias 16 e 20 de dezembro, as 
Festas de Natal do Colégio Militar (CM), res-
petivamente para o 1.º Ciclo e para o Batalhão 
e Servidores do CM.

Por força do estado pandémico em que vivemos, não 
puderam, infelizmente, e pelo segundo ano consecuti-
vo, ser convidados os Encarregados de Educação a as-
sistirem às maravilhosas e entusiásticas participações 
de todos os Alunos.

Na Festa do 1.º Ciclo, e com a apresentação extrema-
mente profissional de 4 Alunos do 4.º Ano, assistimos 
a um pequeno filme sobre os símbolos do Natal, com a 
participação dos Alunos de Educação Moral e Religio-
sa Católica, à declamação de poemas pelos Alunos dos 
1.º e 2.º Anos, numa atividade de Expressão Dramáti-
ca, e à dramatização, pelos Alunos do 3.º Ano, de uma 
adaptação do conto de Charles Dickens “Um Conto de 
Natal”, acompanhada por canções e danças interpreta-
das pelos Alunos dos 1.º, 2.º e 4.º Anos, numa partici-
pação conjunta das disciplinas de Expressão Dramáti-
ca e Expressão Musical.

Nas duas Festas de Natal do Batalhão, para os Alunos 

das 1.ª e 2.ª Companhias, e para os Alunos das 3.ª e 
4.ª Companhias, com a brilhante apresentação do Sr. 
Professor Coordenador Pedagógico e da Sr.ª Capitão 
Coordenadora Administrativa do 1.º Ciclo, estiveram 
envolvidos Alunos dos 3.º ao 12.º Anos e, ainda a Anti-
ga Aluna 21/2014, como participante convidada, apre-
sentando uma enorme variedade de participações: 
momentos musicais, com a interpretação de canções e 
dramatizações alusivas ao Natal pelo Orfeão, Orques-
tra, ACC Academia Artística, ACC Cambridge, ACC 
Francês, Alunos da Opção de Música do 3.º Ciclo, com 
bombos, caixas de rufo e tubos musicais; momentos 
de magia, por 4 Alunos mágicos do 5.º Ano; e um mo-
mento de teatro, a finalizar as Festas, com os Alunos 
da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica 
e Educação Tecnológica do 2.º Ciclo, a desejar um Fe-
liz Natal a todos, com a representação de um Presépio 
Vivo.

Foram duas tardes muito bem passadas, em que to-
dos os que a elas assistiram puderam sentir e levar 
para casa o verdadeiro espírito natalício de partilha e 
entrega que todos os Alunos, Professores e Militares 
envolvidos puseram na preparação e realização destas 
Festas Natalícias. 
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VISITA DA COMITIVA DA JUNTA  
DE FREGUESIA DE CARNIDE

Em 21 de janeiro de 2022, o Colégio Militar (CM) 
recebeu a visita da comitiva da Junta de Fregue-
sia de Carnide, integrada no programa de festi-
vidades natalícias da Autarquia, incluindo a vi-

sita às escolas do pré-escolar e 1.º ciclo, com o objetivo 
de efetuar a oferta de jogos culturais aos nossos alunos 
do 1.º Ciclo sobre as ruas, edifícios e monumentos em-
blemáticos da freguesia.  Na ocasião, o Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia, o Dr. Fábio Sousa, que se fez 
acompanhar pela Vogal Sr.ª Teresa Martins e um ele-
mento da Equipa de Educação, teve a oportunidade de 
salientar os estreitos laços de cooperação entre a Junta 
de Freguesia e o CM, fazendo votos para que essa coo-
peração institucional continue e se fortifique.  
A comitiva procedeu à entrega dos jogos a duas Pro-
fessoras, representando os Professores Titulares de 
Turma do 1.º Ciclo, e o Exmo. Diretor teve a oportuni-
dade de agradecer a amabilidade e salientar o propósi-
to e a disponibilidade do CM em continuar a cooperar 
com a Junta de Freguesia. 

PEDRO FERREIRA

COORDENADOR PEDAGÓGICO
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NOITE DE FADOS

Esta atividade foi organizada pelos Alunos Fina-
listas e contou com o apoio do Colégio Militar e 
de alguns Encarregados de Educação, garantin-
do-se assim todo o brilho e solenidade que este 

tipo de evento requere.
A Noite de Fados visa mostrar à comunidade colegial 
que os Alunos Finalistas estão prontos para integrar a 

sociedade, como elementos organizados e disciplina-
dos, e angaria fundos com destino à Viagem de Fina-
listas.
Este evento foi abrilhantado com a presença de fadis-
tas e músicos de elevado talento, que, conjuntamente 
com o jantar, transformaram o início de noite num mo-
mento muito agradável para alunos e convidados.
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ENCONTRO ONLINE 
ERASMUS +

MEDALHA DE 
BRONZE NAS XV  

OLIMPÍADAS  
IBEROAMERICANAS 

DE BIOLOGIA 

No âmbito do  Projeto ERASMUS +, no pas-
sado dia 13 de outubro,  teve lugar  o  encon-
tro “The 4 A’s of modern life”. 

No  evento participou uma equipa de 11 alunos e 
dois professores do Colégio Militar  (CM), em con-
junto com as equipas dos restantes países envolvidos 
no Projeto: Finlândia, Irlanda, Países Baixos, Croácia e 
República Checa. 

Para  o  encontro, cada um dos parceiros preparou 
uma apresentação alusiva à história e cultura do seu 
país. 

Os alunos do CM, coordenados pelos professores 
Maria Alice Castro, Ana Rolino e Vítor Jacinto, decla-
maram o poema “O Mostrengo”, integrado na obra 
de Fernando Pessoa “Mensagem”, tendo como músi-
ca de fundo a versão musical da “Canção do Mar”, de 
Dulce Pontes. Previamente, efetuaram um enquadra-
mento histórico do poema e uma breve biografia do 
poeta. O trabalho foi gravado em vídeo e apresentado 
às restantes equipas via Teams. 

Os nossos alunos, mais uma vez, revelaram um de-
sempenho excelente, elevando o bom nome do CM. 

VITOR JACINTO

PROFESSOR

As Olimpíadas Por-
tuguesas da Biolo-
gia Sénior são um 

concurso de ciência, na 
área da Biologia, destina-
do a estudantes do Ensino 
Secundário, de escolas 
públicas ou privadas. En-
tre vários objetivos, per-
mite estimular a aprendi-
zagem da Biologia. 

Os melhores alunos a 
nível nacional representam 
Portugal em duas outras 
competições: as  Olimpía-
das Internacionais e as Olim- 
píadas Iberoamericanas. 

Após várias eliminatórias, foram apurados quatro 
alunos para representar Portugal, entre os quais a nos-
sa aluna 487/2013, Cláudia Mateus. 

As XV Olimpíadas  Iberoamericanas de Biologia de-
correram online, sob a organização da Costa Rica, entre 
6 e 10 de setembro de 2021. 

Nessa exigente competição, sob  a orientação 
da Professora Sandra Baptista, e demostrando uma vez 
mais as suas  distintas  qualidades académicas e hu-
manistas, a aluna 487/2013, Cláudia Mateus, conquis-
tou brilhantemente a Medalha de Bronze. 
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APRESENTAÇÃO DO MUSICAL 
MARY POPPINS

O 
Dia Mundial da Música, que se assinala a 1 de 
outubro, é o reconhecimento da grande riqueza 
que a Música representa nas vidas de todos. 

Também o Colégio Militar quis assinalar 
esta data,  com a apresentação  do musical “Mary  Po-
ppins”  pelos Alunos da  ACC  “Academia Artísti-
ca” e da Orquestra Colegial. A cantar,  tocar, representar 
e  dançar,  estes Alunos ofereceram a todos os presen-
tes um final de tarde memorável, em que se juntaram a 
magia da Música e a magia daquela ama tão encantado-
ra que do céu desceu com a ajuda da sua sombrinha… 

GRUPO DISCIPLINAR DE MÚSICA

 

 

ATENÇÃO: tendo em conta a situação pandémica, o número de lugares da assistência será controlado. 
Será enviado um formulário para que os interessados façam a sua reserva antecipadamente. As reservas 
serão consideradas por ordem de inscrição, até ao limite imposto por lei. 

 

 

• 1ª sessão – 16.00h – Alunos; 
• 2ª sessão – 18.00h – Familiares dos alunos 

envolvidos e restante comunidade educativa. 

ACADEMIA ARTÍSTICA E A ORQUESTRA DO COLÉGIO MILITAR APRESENTAM: 
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1.ª EDIÇÃO DO CONCURSO  
DE HISTÓRIA MILITAR  

E JUVENTUDE 2020/2021
ENTREGA DE PRÉMIOS E DIPLOMAS

N 
o dia 12 de outubro teve lugar na Sala de Lei-
tura do Colégio Militar a entrega de Prémios e 
Diplomas aos Alunos e aos respetivos Tutores 
que participaram na 1.ª edição do Concurso de 

História Militar e Juventude subordinado ao tema: “A 
História Militar de Portugal na minha Terra”.

Estiveram presentes no evento o Exmo. Diretor do 
Colégio Militar, Coronel António Salgueiro, o Senhor 
Coordenador Pedagógico, Professor Pedro Ferreira, a 
Coordenadora do Grupo Disciplinar de História, a pro-
fessora Rita Carvalho, e as professoras Margarida Cunha 
e Maria Isabel Fernandes que lecionaram a disciplina de 
História, respetivamente, aos alunos do 7.º e do 9.º ano 
no ano letivo de 2020/2021.

As Alunas do 9.º ano, n.º 37, Matilde Carvalho, e n.º 
105, Matilde dos Santos, e o Tutor, Senhor Jorge Miguel 
R. Dias de Carvalho, receberam o 3.º prémio a nível na-
cional com o trabalho em vídeo “Uma história ao serviço 
da Pátria” – João Augusto Dias de Carvalho, um antigo 
aluno do Colégio Militar e tetravô da Aluna 37, Carvalho. 
Os trabalhos podem ser consultados na exposição on 
line: https://aph.pt/outros-trabalhos-do-3o-ciclo-a-con-

curso-hmj2021/ e https://aph.pt/concurso-historia-mili-
tar-e-juventude-2021/

O Concurso História Militar e Juventude é um con-
curso promovido pela Comissão Portuguesa de História 
Militar (CPHM) e pela Associação de Professores de 
História (APH), que tem por objetivos “fomentar o gosto 
pela História Militar de Portugal. Pretende que os alunos 
participantes desenvolvam competências de pesquisa 
histórica, de compreensão crítica, de comunicação e de 
divulgação do conhecimento histórico através de traba-
lho interpares e em diálogo intergeracional, promovendo 
intervenções socioculturais nas comunidades em que se 
inserem. Visa, ainda, o estabelecimento de relações afe-
tivas com o património histórico e com as identidades 
locais, no sentido de lhes conceder uma maior visibilida-
de pública e de contribuir para a sua preservação.” 

Todos os participantes estão de parabéns, em espe-
cial, as Alunas premiadas e respetivo Tutor e que muito 
honraram o Colégio Militar com o seu trabalho.

MARGARIDA CUNHA

PROFESSORA
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COMEMORAÇÕES 
DO CENTENÁRIO DO 

NASCIMENTO DE 
JOSÉ SARAMAGO

José Saramago nasceu a 16 de novembro de 1922, 
mas as comemorações oficiais do centenário do 
seu nascimento tiveram início no passado dia 16 

de novembro. Teremos um ano inteiro para comemo-
rar Saramago e serão muitas as atividades que vão 
acontecer neste longo período de tempo.

O Colégio Militar foi uma das muitas escolas que, 
no dia 16 de novembro, relembraram a vida e obra 
deste autor e leram os seus textos. Na Sala de Leitura, 
da parte da manhã, os alunos do 4.º ano integraram 
uma grande rede de milhares de alunos do 1.º ciclo 
que, em Portugal, em Lanzarote e no Brasil leram a 
obra A maior flor do mundo. Da parte da tarde, os alu-
nos do 12.º ano dinamizaram a sessão “À descoberta 
de Saramago”. A preparação desta sessão decorreu 
nas aulas de Português, em articulação com a Biblio-
teca, e proporcionou aos alunos um interessante tra-
balho de pesquisa sobre a vida e obra de Saramago, o 
único prémio Nobel da literatura portuguesa.

HELENA ARAÚJO

PROFESSORA

15.ª EDIÇÃO  
DO CONCURSO 

NACIONAL  
DE LEITURA

No dia 11 de janeiro, 220 alunos dos vários ci-
clos realizaram a prova de apuramento da 
Fase Escolar da 15.ª edição do Concurso Na-

cional de Leitura (CNL). 
Nesta iniciativa, promovida pelo Plano Nacional 

de Leitura com o objetivo de estimular o gosto e os 
hábitos de leitura e promover a compreensão leitora, 
participaram 60 alunos do 1.º ciclo, 54 do 2.º ciclo, 
54 do 3.º ciclo e 52 do secundário. 

A divulgação do concurso junto das turmas coube 
aos professores de Português, que colaboraram com 
a Biblioteca.   

Os concorrentes leram os livros a concurso no 
seu escalão, tendo, no final, respondido a um ques-
tionário de escolha múltipla. 

Foram apurados para a Fase Municipal os seguin-
tes alunos: 

 
1.º ciclo1.º ciclo ––  Al. n.º 303 Moura; Al. n.º 320 Gonçal-

ves; Al. n.º 601 Raimundo 
2.º ciclo –2.º ciclo –  Al. n.º 19, Oliveira; Al. n.º 377 Lourenço; 

Al. n.º 173 Mendes 
3.º ciclo –3.º ciclo –  Al. n.º 787 Garcia; Al. n.º 123 Duque;  

Al. n.º 252 Gomes 
Secundário  –Secundário  – Al. n.º 37 Carvalho; Al. n.º 648 Lou-

renço; Al. n.º 144 Silva 
 

HELENA ARAÚJO

PROFESSORA
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FEIRA DO LIVRO USADO

Decorreu, entre os dias 2 e 13 de dezembro, na 
Sala de Leitura, a 2.ª Feira do Livro Usado.

Esta iniciativa foi recebida, mais uma vez, 
de forma entusiástica por toda a comunidade escolar 
que adquiriu livros a preços muito convidativos e, tam-
bém, deixou à consignação livros para vender.

Foram disponibilizados cerca de 500 livros, disponi-
bilizados por 26 colaboradores, e adquiridos 200.

Os objetivos deste evento foram plenamente atingidos, 
pois possibilitaram aproximar os nossos alunos de diferen-
tes obras e autores, motivá-los para a leitura, e permitiram 
ainda o acesso a livros a preços muito acessíveis.

Parabéns a todos os participantes e boas leituras!!!

HELENA ARAÚJO

PROFESSORA
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VISITA DE ESTUDO 
AO MUSEU MILITAR

No dia 14 de dezembro, os alunos do 9.º ano 
do Colégio Militar realizaram, no âmbito da 
disciplina de História, uma visita de estudo 
guiada ao Museu Militar, acompanhados pe-

los professores de História e respetivos diretores de 
turma.

O principal objetivo da visita foi o aprofundamento 
dos conhecimentos sobre a participação de Portugal 
na I Guerra Mundial. Consequentemente, foi a Sala da 
Grande Guerra aquela que maior curiosidade despertou 
nos alunos, com particular destaque para as pinturas de 
Sousa Lopes, o único pintor português a integrar o Cor-
po Expedicionário Português.

Contudo, a riqueza arquitetónica do Museu Militar 
para além do seu acervo, despertou nos alunos um enor-
me interesse que se estendeu a muitas outras salas como 
a Sala da Guerra Peninsular com a sua maquete alusiva às 
linhas defensivas de Torres Vedras, a Sala Camões, onde 
se destacam as pinturas de José Malhoa e ainda, por fim, 
o Pátio dos Canhões.

Depois de quase dois anos letivos de impossibilidade 
de realização de visitas de estudo, foi com grande interes-
se e entusiasmo que os alunos do Colégio Militar partici-
param nesta atividade.

RITA CARVALHO

PROFESSORA
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PRESÉPIO NO COLÉGIO MILITAR

Quase no final de um semestre, fomos con-
vidados a descobrir o encanto e a beleza 
do encontro.

“Encontro com quem? “dirão alguns.
Encontro com Aquele que dá sentido ao nosso 

acreditar, aos nossos atos, às nossas decisões… en-
fim, a tudo!

Assim, somos encaminhados para a celebração 
do nascimento de Jesus, para o Natal, para a des-
coberta deste momento que não queremos deixar 
passar à pressa.

O momento que requer preparação no nosso co-
ração e na nossa vida.

E tempo de preparação é o que temos vivido nas 

turmas do 2.º ciclo.
Com a coordenação da professora de Artes e com 

a colaboração e preparação das professoras respon-
sáveis pelos Projeto de Solidariedade e pela Educa-
ção Moral e Religiosa Católica, desenvolveu- se uma 
série de atividades para viver esta celebração.

A mais visível é a construção de um pequeno 
presépio no espaço exterior do pavilhão Morais 
Sarmento. E digo pequeno no espaço ocupado, mas 
muito, muito grande na experiência de dádiva e par-
tilha por parte dos alunos. Os alunos foram convi-
dados a trazer apenas uma peça para construírem a 
representação do nascimento de Jesus. E eis o fruto 
deste encontro: o nosso presépio.
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UMA BREVE VIAGEM PELA LISBOA 
ROMANA E MEDIEVAL

Visita de estudo ao Núcleo Arqueológico da 
Rua dos Correeiros e Núcleo de Interpreta-
ção da Muralha de D. Dinis

No âmbito da disciplina de História A, os alunos 
do 10.ºano do curso de Línguas e Humanidades rea-
lizaram, no dia 13 de janeiro, uma visita de estudo 
ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros e ao 
Núcleo de Interpretação da Muralha de D. Dinis. 

A visita ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Cor-
reeiros (NARC), recentemente renovado com anima-
ções/reconstituições digitais, tinha como principal 
objetivo consolidar conhecimentos sobre a presen-
ça romana na cidade de Lisboa, outrora designada 
Olisipo. No NARC foi possível observar vestígios de 
uma estrutura industrial de transformação e conser-
va de preparados piscícolas salgados. Aqui se locali-
zam vários tanques – cestárias – e diversos tipos de 
ânforas para o transporte dos produtos comerciali-
zados por todo o vasto Império Romano. São igual-
mente visíveis parcelas de um conjunto residencial 
com balneário. O espaço em que se localiza o NARC 
foi também utilizado como necrópole romana, cons-
tituindo o cemitério mais antigo que se conhece na 
cidade de Lisboa. 

A Muralha de D. Dinis é uma construção medieval 
cuja compreensão foi possível graças aos inúmeros 
objetos e reconstituições em três dimensões. Mais 
uma vez, sobressaiu a importância económica da ci-

dade de Lisboa, agora no século XIII. A necessidade 
de proteção deste centro económico dos ataques 
vindos do mar conduziu à construção desta mura-
lha que esteve em uso durante 75 anos. Neste local, 
decorria o dia a dia das populações e sentia-se a agi-
tação da capital do reino. Esta estrutura defensiva 
influenciou o posterior urbanismo de Lisboa. 

A curiosidade e interesse dos alunos traduziu-se 
na sua permanente concentração e colocar de dúvi-
das junto dos guias que nos acompanharam. 

RITA CARVALHO

PROFESSORA



REVISTA O COLÉGIO MILITAR  | SETEMBRO 2021 • MARÇO 2022  57     

ATIVIDADES CULTURAIS

EXPOSIÇÃO “HOLOCAUSTO”

Esteve patente, entre 17 e 28 de janeiro, junto à 
biblioteca do Colégio Militar, uma exposição 
sobre o Holocausto, promovida pelo grupo 
disciplinar de História em articulação com a 

Biblioteca. 
Numa época em que a negação e a distorção des-

te acontecimento são uma realidade, esta exposição 
teve como grande objetivo dar a conhecer e sen-
sibilizar a comunidade escolar e, em particular, os 
alunos, para a questão do Holocausto. A passagem 
do tempo sobre o antissemitismo promovido pelo 
regime nazi faz com que as novas gerações desco-
nheçam este tema, pelo que é responsabilidade da 
Escola contribuir para a preservação da memória do 
Holocausto. 

Esta exposição teve ainda como objetivos promo-
ver a prevenção e o combate a todas as formas de 
discriminação, não só o antissemitismo como tam-
bém a xenofobia, o racismo e outras formas de des-
respeito pela dignidade humana. 

A exposição procura, através de imagens signi-
ficativas, identificar momentos marcantes do antis-
semitismo nos anos 30 e 40 do século XX como o 
boicote às lojas de judeus, a Noite de Cristal, a vida 
nos guetos e ainda nos campos de concentração. 

Como mensagem de esperança, ficam-nos tam-
bém imagens que testemunham a libertação de ju-
deus de campos de concentração. 

A exposição, realizada em articulação com a Bi-

blioteca Escolar, divulga ainda várias obras literárias 
sobre a temática do Holocausto com o objetivo de 
incentivar a leitura e aprofundamento do tema junto 
dos alunos. 

GRUPO DISCIPLINAR DE HISTÓRIA
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DIA INTERNACIONAL  
EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS  

DO HOLOCAUSTO

No dia 27 de janeiro, os alunos do 9.º ano e os 
alunos da turma de Línguas e Humanidades 
do 12.º ano visionaram, no auditório do Co-
légio Militar, o filme “A rapariga que roubava 

livros” baseado no livro com o mesmo nome, para as-
sinalar o “Dia Internacional em Memória das Vítimas 
do Holocausto”. 

A Resolução 60/7 da Assembleia Geral das Nações 
Unidas, de 1 de novembro de 2005, instituiu este dia de 
homenagem e memória dos seis milhões de judeus as-
sassinados, bem como de todas as outras vítimas do na-
zismo. O dia escolhido pela ONU prende-se com a liber-
tação do campo de concentração de Auscwitz-Birkenau, 
pelas tropas soviéticas, a 27 de janeiro de 1945.  

Através do visionamento do filme foi possível sen-
sibilizar os alunos para a realidade da perseguição ao 
povo judeu durante o regime nazi e também a concre-
tização dos vários princípios ideológicos deste regime 
totalitário, não só o antissemitismo como também o 
enquadramento das massas através de organizações 
de juventude e do partido único, o papel da propagan-
da e a existência de censura, a negação da igualdade e 
o culto das elites, entre outros. 

Previamente foi realizada, no dia 25 de janeiro, uma 
atividade para os alunos dos 9.º e 10.º anos do curso 

de Línguas e Humanidades em colaboração com a Raiz 
Editora sobre a mesma temática. Os alunos puderam 
ouvir testemunhos de sobreviventes do Holocausto, 
conhecer a ação de alguns diplomatas portugueses 
que se recusaram a colaborar com o regime político da 
altura, permitindo a sobrevivência de muitos judeus e, 
sobretudo, refletir e posicionar-se criticamente sobre 
esta realidade, através do debate de ideias. 

RITA CARVALHO

PROFESSORA
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II OLIMPÍADAS  
DE HISTÓRIA

VISITA DE ESTUDO 
AO MUSEU 
NACIONAL 

DE ARTE ANTIGA

No dia 15 de fevereiro, dez alunos do 9.º ano de 
escolaridade do Colégio Militar participaram de 
forma entusiasta na primeira eliminatória das II 

Olimpíadas de História.
As Olimpíadas da História são uma iniciativa da 

Associação dos Professores de História. Com a sua 
aplicação pretende-se que os jovens reconheçam a 
importância do estudo da História para o desenvolvi-
mento de competências analíticas que proporcionem 
leituras informadas e críticas do tempo presente. A 
prova, com a duração de 50 minutos, constou de itens 
de seleção, com conteúdos dos 7.º 8.º e 9.º anos.

RITA CARVALHO

PROFESSORA

No dia 17 de fevereiro de 2022, os alunos do 8.º 
ano do Colégio Militar foram em visita de estu-
do ao Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), 

em Lisboa, no âmbito da disciplina de História e inse-
rida no Domínio de Articulação Curricular “Viagem ao 
Oriente desconhecido”.

Os alunos, acompanhados pelos seus professores, 
tiveram oportunidade de conhecer o museu e analisar 
as obras da arte nambam, nomeadamente os biombos, 
e também algumas obras como pinturas, esculturas, 
peças de ourivesaria e joalharia do período do Manue-
lino, do Renascimento e do Barroco. O MNAA, museu 
de referência nacional e internacional, está instalado 
no antigo palácio dos condes de Alvor (séc. XVII), às 
Janelas Verdes, numa zona privilegiada de Lisboa, com 
vista para o Tejo e para o porto de Lisboa e que os alu-
nos muito apreciaram.

No decurso da visita de estudo, os alunos partici-
param com muito interesse e entusiasmo nas ativida-
des. Foram cumpridos os objetivos da visita de estu-
do: conhecer o espólio do MNAA – concretamente os 
núcleos  de arte do Oriente e do Extremo Oriente no 
período da Expansão e dos Descobrimentos; conhecer 
e comparar obras de arte dos períodos do Renascimen-
to e do Barroco; reconhecer a originalidade e a função 
utilitária e estética das obras analisadas; sensibilizar 
para a valorização do património histórico e artístico 
existente no Museu; promover a interdisciplinaridade 
e a articulação curricular; favorecer o espírito de grupo, 
as relações interpessoais e o respeito mútuo.

MARGARIDA CUNHA

PROFESSORA
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PROVA MUNICIPAL 
DO CONCURSO  

NACIONAL  
DE LEITURA

AÇÃO  
DE SOLIDARIEDADE 

No dia 19 de fevereiro, foi realizada a Prova Mu-
nicipal da 15.ª edição do Concurso Nacional de 
Leitura.  Esta prova foi organizada pelas Biblio-

tecas Municipais de Lisboa e nela participaram alu-
nos de muitas escolas do concelho. O Colégio Mili-
tar participou, pela segunda vez consecutiva, com os 
seus alunos vencedores da fase escolar. 

Esta prova avaliou a competência de leitura dos jo-
vens, que tiveram de ler uma obra proposta pela orga-
nização e responder a um questionário, mas também 
pôs à prova a sua competência de escrita e de comu-
nicação oral. Três dos alunos representantes do Colé-
gio Militar ultrapassaram a prova escrita eliminatória 
e realizaram uma brilhante prova oral de palco, peran-
te uma plateia composta por todos os jovens partici-
pantes, encarregados de educação e professores.

Parabéns a todos os alunos que tão bem represen-
taram o Colégio, aos professores que apoiaram esta 
iniciativa, e, muito em especial, aos três alunos do 
Colégio Militar que venceram nas suas categorias e 
irão participar na fase Intermunicipal deste concurso. 
São eles: pelo 1.º ciclo – 601, Leonor Raimundo, do  
4.º A; pelo 2.º ciclo – 19, Joana Oliveira, do 6.º B; pelo 
3.º ciclo – 123, Bernardo Duque, do 9.º A.

HELENA ARAÚJO

PROFESSORA

No âmbito do projeto de Solidariedade, as professo-
ras Graça Augusto e Cláudia Hora, com o esforço 
e o empenho dos alunos dos 5.º e 6.º anos, dina-

mizaram esta ação com a projeção e realização do cartaz.
Todos os bens recolhidos foram entregues pela Pro-

fessora Maria do Rosário Gonçalves, Coordenadora do 
Projeto, na comunidade “Vida e Paz”. 

THANKSGIVING DAY

Por iniciativa do Grupo Disciplinar de Inglês, ce-
lebrou-se este ano a tradicional festa do Dia de 
Ação de Graças (Thanksgiving Day), ao almoço 

do dia 25 de novembro.  Para esse efeito, foi providen-
ciada uma refeição conjunta entre professores de In-
glês e alunos representantes de cada um dos anos que 
constituem o Batalhão Colegial. 

Seguindo a tradição americana, a ementa constou 
de sopa de abóbora e peru assado no forno. Como so-
bremesa, os comensais puderam degustar uma exce-
lente tarte de abóbora.  

 GRUPO DISCIPLINAR DE INGLÊS
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ODia das Bruxas ou Halloween, assinalado 
no Colégio Militar através de uma exposição 
com trabalhos realizados pelos alunos do 2.º 
ciclo e organizada pelas disciplinas de Edu-

cação Visual e EMRC, é uma celebração observada em 
vários países, principalmente no mundo anglófono, em 
31 de outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia 
de Todos os Santos. Ela começa com a vigília de três 
dias do  Allhallowtide, o tempo do ano litúrgico dedi-
cado a lembrar os mortos, incluindo santos (hallows), 
mártires e todos os fiéis falecidos. 

Acredita-se que muitas das tradições do Halloween 
originaram-se do antigo festival celta da colheita, 
o Samhain, e que esta festividade gaélica foi cristiani-
zada pela Igreja primitiva. O  Samhain  e outras festas 
também podem ter tido raízes pagãs. Alguns, no en-
tanto, apoiam a visão de que o Halloween começou in-
dependentemente do Samhain e tem raízes cristãs. 

Entre as atividades de Halloween mais comuns 
estão festas e fantasia, praticar “doce ou travessura”, 
decorar a casa, fazer lanternas de abóbora, fogueiras, 
jogos de adivinhação, ir em atrações “assombradas”, 
contar histórias assustadoras e assistir a filmes de ter-
ror. Em muitas partes do mundo, as vigílias religiosas 
cristãs de Halloween, como frequentar os cultos da 
igreja e acender velas nos túmulos dos mortos, perma-

necem populares, embora em outros lugares seja uma 
celebração mais comercial e secular. Alguns cristãos 
historicamente abstêm-se de carne no Dia das Bruxas. 

PEDRO FERREIRA

PROFESSOR

HALLOWEEN NO CM
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POSTAIS DE NATAL

Mas os nossos “encontros” não ficaram pela 
representação, foram até ao coração.

Coração daqueles e daquelas a quem 
oferecemos os lindíssimos postais de Na-

tal feitos na disciplina de Educação Visual. O trabalho 
foi coordenado pela professora de Artes e entregue na 
Associação das Antigas Alunas do Instituto de Odive-
las (AAAIO) e Associação de Antigos Alunos do Co-

légio Militar (AAACM), Refood núcleo de Carnide e 
Associação de… Leucemia.

Com a experiência deste tempo de preparação vi-
vido, um verdadeiro Advento, sentimos que podemos 
com grande certeza viver e desejar a todos um Feliz e 
Alegre Natal.

GRAÇA AUGUSTO

PROFESSORA
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SUPORTE PARA VELAS 

O 
s alunos decidiram usar as folhas que caí-
ram no jardim do Colégio durante o outo-
no, para um projeto de bricolage de Natal. 
Usando um pouco de argila de secagem ao 

ar, das folhas fizeram bases para velas.
 

Resultaram diferentes bases criativas ao usarem fo-
lhas de tamanhos diferentes e tintas de cores dife-
rentes que adequaram ao seu estilo pessoal.

GRAÇA AUGUSTO

PROFESSORA
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PRESÉPIOS

Os alunos do 6.º ano de escolaridade, nas 
disciplinas de Educação Visual e Educação 
Tecnológica, criaram um presépio diferente, 
utilizando materiais recicláveis (o papel) e 

a técnica Quilling, em que várias tiras de papel são 
enroladas, moldadas e coladas para criar diversas 

formas e desenhos As tiras de papel estreitas foram 
enroladas com a ajuda da ferramenta para Quilling, 
neste caso, palitos de espetadas. Depois, com os de-
dos, foi dada a forma desejada.

GRAÇA AUGUSTO

PROFESSORA
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A 
ACC “Brincar com Arte”, destinada aos alu-
nos do 5.º e 6.º anos, está orientada para a 
motivação e o conhecimento das Artes Plás-
ticas de forma lúdica e para que estes possam 

descontrair depois de um dia de aulas. Pretende-se de-
senvolver, nos alunos, a criatividade, a autonomia e a 
descoberta de novas técnicas de representação, assim 
como a utilização de materiais diferenciados.

Os alunos realizaram diversos projetos utilizando 
diferentes técnicas como dobragem, colagem, dese-
nho, pintura, origami, kirigami, Pop-Up, etc.

O tema do Natal e do dia de S. Valentim levou os 
alunos a construírem os seus cartões de oferta. 

ANABELA BISPO E ISABEL MARTINS

PROFESSORAS

ACC “BRINCAR COM ARTE”
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CARTÕES S. VALENTIM – 11/11/2021
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TORNEIO DOS RATAS 2021

R 
ealizou-se no passado dia 20 de outubro o tradi-
cional “Torneio dos Ratas”, com a participação de 
todos os novos alunos do Batalhão Colegial.

Entre corridas de velocidade, salto em com-
primento, lançamento do Vortex, corrida de resistência 
e estafetas, as quatro turmas do 5.º ano estiveram em 
grandes prestações atléticas com a turma A a sagrar-se 
vencedora do Torneio.

Parabéns a todos os novos alunos e aos seus gradua-
dos que os enquadraram e ajudaram a superar as várias 
provas.

TESTEMUNHO DOS ALUNOS TESTEMUNHO DOS ALUNOS 
No dia 20 de outubro, realizou-se o “Torneio dos Ra-

tas”, competição em que participaram todos os novos 
alunos do Batalhão Colegial.

Competiram as quatro turmas do 5.º ano, com o apoio 
dos graduados da 1.ª Companhia, que ajudaram na orga-
nização das diversas provas. O torneio teve várias provas 
de atletismo, entre elas, estafetas, lançamento do Vortex, 
salto em comprimento e corridas de velocidade.

As provas foram realizadas no campo de futebol, com 
a assistência de professores, alunos de outros anos e os 
pais dos novos alunos, que estavam ansiosos por verem 
os filhos a competir, pela primeira vez, no Colégio Militar.
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Todos os alunos podiam participar em uma ou duas 
provas, tentando dar o seu melhor, para que a sua turma 
ficasse bem classificada.

 Apesar de todo o esforço, só podia haver uma tur-
ma vencedora e, este ano, foi a turma A a mais bem 
classificada.

No final, o troféu do “Torneio dos Ratas” foi entre-
gue ao chefe da turma A pelo excelentíssimo Diretor do 
Colégio, tendo ainda todos os alunos participantes re-
cebido uma lembrança referente ao torneio, que foi um 
porta-chaves em forma de um rato com o ano da prova 
inscrito.

Foi um final de tarde bastante divertido, ficando na 
memória de todos os alunos participantes, que, no próxi-
mo ano, irão ver os novos alunos a competir.

Eu, como participante, adorei este torneio, que ficará 
para sempre na minha memória. Espero que, da mesma 
maneira que eu me diverti, os meus colegas também se 
tenham divertido.

MARGARIDA ANDRADE, 748/2021

O “Torneio dos Ratas” é um evento desportivo com 
provas de atletismo, em que os alunos do quinto ano do 
Colégio Militar, mais conhecidos por “Ratas”, disputam 
um campeonato por turmas.

As provas incluem o salto em comprimento, lança-
mento do Vortex, provas de 600 jardas, corridas de ve-
locidade e estafeta.  Este evento promove a amizade, a 
união e as relações entre todos os alunos do mesmo ano. 
Todos os alunos estavam ansiosos pelo dia do torneio e, 
quando chegou finalmente o dia, estávamos muito entu-
siasmados. As competições foram todas renhidas e os 
alunos participantes deram o seu máximo. Foi um even-
to espetacular e que felizmente pôde ter a presença dos 
familiares dos “Ratas” e o apoio dos restantes alunos do 
Batalhão Colegial. No final, a minha turma (5.º A) foi ven-
cedora, tendo eu, como chefe de turma, recebido o troféu. 
Foi um momento magnífico! Terminámos o evento com 
o grito do Colégio Militar. Não tenho dúvidas de que não 
iremos esquecer este dia excelente. Saímos todos mais 
unidos e fortes e com vontade de fazer mais e melhor.

RODRIGO GOMES, 74/2017
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CORTA-MATO DE NATAL 2021

Em 21 de dezembro 2021, após 2 anos de inter-
regno por motivo da pandemia, voltou a reali-
zar-se, nas instalações do Colégio Militar, o 
tradicional Corta-Mato de Natal, assinalando 

assim a entrada em férias de Natal e servindo também 
para apurar os alunos que irão representar o CM nas 
provas de corta-mato do Desporto Escolar.

Depois de um dia e uma noite cheios de chuva, 
temia-se que o mesmo pudesse acontecer no dia da 
prova, contudo, São Pedro fez jus à sua condição de 
ex-aluno e ofereceu-nos uma manhã cinzenta, mas de 
agradável temperatura e sem chuva.

Os alunos participaram de forma entusiástica, os-

tentando ainda vestígios da Noite das Pinturas nas 
suas caras pintadas das mais diversas formas.

Foram realizadas diversas corridas, de acordo com 
os escalões etários, e ainda uma corrida especial para 
os alunos do 1.º ciclo.

Assim se passou uma manhã bem-disposta com 
enorme espírito de camaradagem, apenas faltando a 
participação dos ex-alunos, pais, professores, militares 
que, por força do estado pandémico em que vivemos, 
não puderam participar nem transmitir mais união e 
confraternização a esta atividade.

NUNO GOMES MARQUES

PROFESSOR
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INFANTIS B – Alunos nascidos em 2009/2010

MASCULINO FEMININO

1.º 360/Guilherme Amado 1.º 709/Margarida Paulino

2.º 463/Gonçalo Fernandes 2.º 339/Maria Antunes

3.º 136/Dinis Fernandes 3..º 505/Maria Mirones

INFANTIS A – Alunos nascidos em 2011/2012/2013

MASCULINO FEMININO

1.º 74/Rodrigo Gomes 1.º 633/Pilar Bárbara

2.º 482/Gustavo Gerardo 2.º 672/Gabriela Campos

3.º 412/José Lopes 3.º 748/Margarida Andrade

JUVENIS – alunos nascidos em 2004/2005/2006

MASCULINO FEMININO

1.º 509/Nuno Simões 1.º 238/Catarina Machado

2.º 683/Ricardo Medeiros 2.º 484/Inês Gusmão

3.º 38/Martim Pereira 3..º 6/Margarida Costa

INICIADOS – alunos nascidos em 2007/2008

MASCULINO FEMININO

1.º 419/Martim Martins 1.º 278/Lara Sismeiro

2.º 597/Eduardo Paulo 2.º 297/Rita Gomes

3.º 418/ Eduardo Torres 3.º 176/Carolina Freire
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A 
prova individual Sub-20 do campeonato es-
panhol decorreu em Amposta, no passado dia 
11 de setembro, contando com a presença de 
124 atiradores. 

O  aluno  do Colégio Militar  n.º  461, Diogo Onofre, 
único português em competição, alcançou 3 vitórias na 
fase de poules, o que lhe conferiu  a passagem à fase 
de eliminação direta em 68.º lugar. Nesta fase, elimi-
nou 2 atiradores, o primeiro por 15-8 e o seguinte por 

15-12, perdendo no quadro 32, por 15-10. 
O  seu  31.º lugar na classificação final, numa  pro-

va de início de época, serve-lhe de motivação para o resto 
da mesma. 

Parabéns ao aluno pelo resultado e pela busca cons-
tante de melhoria e superação. 

TENENTE-CORONEL HELDER ALVES

MESTRE DE ESGRIMA

ESGRIMA
ALUNO DO COLÉGIO MILITAR PARTICIPA 

NA PROVA DA REAL FEDERAÇÃO ESPANHOLA DE ESGRIMA
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CIRCUITO JUVENIL 
DE ESGRIMA

As provas do Circuito Juvenil de Esgrima, es-
calões Iniciados e Cadetes, realizaram-se nos 
dias 23 e 24 de outubro, no Pavilhão Municipal 

Susana Barroso, em Odivelas, e contaram com 46 ati-
radores na Espada.

O Colégio Militar (CM) fez-se representar, em am-
bas as competições, com 6 alunos que demonstraram 
o gosto que nutrem pela modalidade, revelando per-
manente vontade de melhorar, na procura dos melho-
res resultados.

Um especial destaque para os alunos n.º 504, Ma-
nuel Cruz, e n.º 406, Carlos Melo, que subiram ao pó-
dio com a conquista do 3.º lugar em Iniciados.

Importa salientar, ainda, o Cartão Branco (Fair-
-Play) atribuído ao aluno n.º 504, que assumiu um to-
que no chão que o árbitro assumiu como sendo dele, 
mesmo quando se encontrava a perder o jogo. Este 
aluno do Colégio Militar demostrou, com esta atitude, 
os valores dignos de um verdadeiro Menino da Luz.

TENENTE-CORONEL HELDER ALVES

MESTRE DE ESGRIMA
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No dia 27 e 28 de novembro, realizou-se a 1.º 
prova do Circuito Infantil, no Pavilhão Gimno-
desportivo Soutocico   (Leiria), para os esca-
lões Benjamin e Infantil, onde o Colégio Mili-

tar (CM) se fez representar com 5 alunos em espada e 
1 aluno em florete. 

Numa prova para os escalões mais jovens da esgri-
ma portuguesa, os nossos alunos começam a dar os 
primeiros passos na modalidade e já demonstram ma-
turidade, vontade de aprender e crescer.  

No escalão de Benjamins, todos os atiradores foram 
presenteados com um diploma de participação, após 
jogarem duas fases de poules, promovendo a modali-

dade e o espírito saudável da competição.  
No escalão de Infantis, já se observou uma prova 

nos moldes oficiais, com a fase de poules seguida de 
uma fase de eliminatórias, onde o CM conquistou 2 lu-
gares no pódio.  

Destaque para a Aluna n.º 470, Beatriz Lopes, pelo 
3.º lugar em espada no escalão Infantil e  o  Aluno n.º 
793, Francisco Noronha, pelo 3.º lugar em florete  no 
escalão Infantil. 

TENENTE-CORONEL HELDER ALVES

MESTRE DE ESGRIMA

CM CONQUISTA  
2 LUGARES NO PÓDIO 

NA 1.ª PROVA DO CIRCUITO INFANTIL
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Nos dias 4 e 5 de dezembro, realizou-se a pro-
va de Circuito Juniores e Seniores, no Centro 
de Alto Rendimento de Sangalhos, em Anadia.

O Colégio Militar (CM) fez-se represen-
tar nas várias provas com 6 alunos, entre cerca de 104 
atiradores presentes, na espada.

Num fim de semana recheado de esgrima, os ati-
radores do CM demonstraram que querem continuar 

a trabalhar na melhoria da sua esgrima, procurando 
lutar sempre pelos melhores resultados, individuais e 
coletivos.

Um especial destaque para o Aluno n.º 461, Diogo 
Onofre, que subiu ao pódio com a conquista do 3.º 
lugar em Juniores.

TENENTE-CORONEL HELDER ALVES

MESTRE DE ESGRIMA

COLÉGIO MILITAR CONQUISTA 
UMA MEDALHA EM ANADIA
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CM SAGRA-SE CAMPEÃO  
NACIONAL DE ESGRIMA  

CADETES EM ESPADA

Nos dias 19 e 20 de fevereiro, no Pavilhão 
Desportivo Física de Torres Vedras, decor-
reu o Campeonato Nacional de Cadetes, a 
nível individual e de equipas. 

Na prova individual, é de destacar o desempenho 
de dois atletas, os alunos n.ºs 260, Valdrez, e 714, 
Sousa, por terem alcançado o pódio, ambos com a 
medalha de bronze, num total de 22 atletas na com-
petição de espada masculina. A aluna n.º 22, Cardo-
so, alcançou o 5.º lugar na espada feminina, em 18 
atiradoras presentes. 

Na prova de equipas masculinas, o Colégio Mili-
tar (CM) sagrou-se Campeão Nacional Cadetes, com 
a equipa constituída pelos alunos n.ºs 260,  Valdrez, 
714, Sousa, 504, Cruz, e 406, Melo, alcançando a vi-
tória com foco e determinação, que foi uma caracte-

rística verificada ao longo de toda a competição. 
A equipa feminina do CM, constituída pelas alunas 

n.ºs 22, Cardoso, 573, Álvaro, e 830, Ramos, também 
se destacou ao alcançar o pódio, conquistando a me-
dalha de bronze. 

Salienta-se um salutar espírito de equipa entre 
toda a delegação, considerando sempre o apoio dos 
seus pais e familiares durante toda a competição. 

O aluno n.º 461, Onofre, em Juniores, e os alunos 
n.ºs 260, Valdrez, e 22, Cardoso, em Cadetes, vão par-
ticipar no Campeonato da Europa, em representação 
de Portugal devido aos lugares cimeiros que ocupam 
no ranking nacional. 

TENENTE-CORONEL HELDER ALVES

MESTRE DE ESGRIMA
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Os Campeonatos Desportivos Militares de 
Equitação realizam-se em diferentes Unida-
des ou  Estabelecimentos do Exército. Nos 
dias 08 e 09 de outubro de 2021, o Regimen-

to de Cavalaria Nº 3, em Estremoz,  organizou o  seu 
XXXVIII Concurso Nacional Combinado (CNC). 

Este evento contou com a presenças de vários cava-
leiros do Exército, dos quais 7 conjuntos pertencentes 
ao Colégio Militar (CM). 

Nas diferentes provas deste  Concurso,  os nossos 

conjuntos  alcançaram  o 1.º  lugar no CNC nível  Preli-
minar, o 2.º lugar no CNC nível Iniciação, o 1.º lugar 
na Prova de Obstáculos (classe 80 cm) e a 2.ª e 3.ª po-
sições na Prova de Corta-Mato Open em Picadeiro. 

Assim, uma vez mais, os Alunos do CM estão de pa-
rabéns e merecem o reconhecimento pelas suas bri-
lhantes prestações equestres.

     JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

                                                                                                  TCOR CAVALARIA

 MESTRE DE EQUITAÇÃO

EQUITAÇÃO
COLÉGIO MILITAR VENCE NO CONCURSO NACIONAL  

COMBINADO DO REGIMENTO DE CAVALARIA N.º 3
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OColégio Militar (CM) após dois anos de in-
terrupção na competição, volta a marcar 
presença na Feira Nacional do Cavalo, na 
Golegã, na 1ª jornada do VII Campeonato 

Nacional Inter Escolar de Equitação, com uma equipa 
praticamente toda estreante, composta pelos alunos 
n.º 637, Silva, n.º 247, Calejo, n.º 253, Marcelino, e n.º 
130, Santos.

A competição decorreu ao longo dos dias 9 e 10 de 
novembro, no Hippos – Centro de Alto Rendimento da 
Golegã, no Picadeiro Lusitanus, no Largo do Arneiro, 
“pista central” da Feira Nacional do Cavalo e na Quinta 
da Labruja.

As provas de Ensino, nível Elementar 1, abriram a 
jornada, após todos os cavalos terem sido submetidos 
a uma inspeção veterinária, atestando a sua boa con-
dição física. O CM alcançou um dignificante 8.º lugar, 
entre os 44 conjuntos participantes.

Na noite do dia 9, no Picadeiro Lusitanus, as 10 
equipas participantes à prova de volteio por equipas 
contaram com um apoio afetuoso nas bancadas des-
te palco equestre. Os resultados dos alunos e cavalo, 

também ele estreante, foi o 2.º lugar individual.
No dia seguinte, a prova de Obstáculos abrilhan-

tou a manhã no Largo emblemático do Arneiro, ten-
do o CM alcançado a vitória por equipas, fruto de três 
exemplares percursos sem faltas.

À tarde, os nossos jovens cavaleiros estreantes 
aventuraram-se na prova de Corta-mato, na Quinta da 
Labruja, demonstrando a sua tenacidade ao consegui-
rem realizar dois percursos sem qualquer falta.

A Equipa estreante do CM obteve, assim, um hon-
roso 6.º lugar na classificação geral, entre as 10 que se 
apresentaram a esta jornada. A dedicação e vontade 
de representar bem o CM conduzirá o trabalho no dia 
a dia para alcançar ainda melhores resultados.

Nesta competição por equipas, além das prestações 
equestres, realça-se o brio, o empenho, a entreajuda, a 
camaradagem e o espírito de equipa que os alunos ma-
nifestaram, fazendo jus mais uma vez à sua divisa “UM 
POR TODOS, TODOS POR UM”.

     JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

                                                                                                  TCOR CAVALARIA

 MESTRE DE EQUITAÇÃO

CAMPEONATO NACIONAL  
INTER ESCOLAR DE EQUITAÇÃO

PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS DO CM NA 1.ª JORNADA
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Em Abrantes, no Regimento de Apoio Militar de 
Emergência, nos dias 12 e 13 de novembro,  no 
Hipódromo dos Mourões, realizou-se o IV Con-
curso Nacional Combinado (CNC) deste Regi-

mento. 
A competição contou com a presença de cavaleiros 

do Exército, entre os quais, 11 conjuntos do Colégio Mi-
litar (CM), da Guarda Nacional Republicana e de Cen-
tros Hípicos da região, totalizando, assim, 92 conjuntos. 

Nos vários níveis de provas, o CM obteve excelentes 
resultados, nomeadamente: 

1.º Classificado –1.º Classificado – CNC Preliminar 
3.º e 5.º Classificados –3.º e 5.º Classificados – CNC Iniciação 
2.º e 3.º Classificados –2.º e 3.º Classificados – Prova Open Obstáculos 50 cm 
3.º e 5.º Classificados –3.º e 5.º Classificados – Prova Open Obstáculos 80 cm 
5.º Classificado –5.º Classificado – Prova Open Ensino P2 
Assim, os Alunos do CM, n.º 637, Silva, n.º 247, Ca-

lejo,  n.º  253, Marcelino,  n.º  37, Carvalho,  n.º  130, San-
tos,  n.º  373, Barros,  n.º  484, Gusmão,  n.º  567, Caro-
cha, n.º 55, Marques, e n.º 50, Coimbra, estão mais uma 
vez  de parabéns,  merecendo  o reconhecimento  públi-
co  pelas suas brilhantes prestações equestres  e pela 

camaradagem demonstrada na entreajuda ao longo do 
concurso, permitindo, desta forma, ao CM obter mais 
este sucesso. 

     JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

                                                                                                  TCOR CAVALARIA

 MESTRE DE EQUITAÇÃO

CAMPEONATOS DESPORTIVOS 
MILITARES DE EQUITAÇÃO

CM ALCANÇA MAIS UMA VITÓRIA
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NOITE DOS FANTASMAS

T ESTEMUNHO DOS ALUNOS  
A minha primeira noite no Colégio foi especial 
e teve tanto de aterradora como de fantasma-
górica e divertida. Quando estávamos a dormir 

profundamente, pois o dia tinha sido cheio de emoções, 
novidades e o cansaço era bastante, as camas começa-
ram a levantar e a tremer e vimos alunos vestidos com 
lençóis brancos, com exceção do aluno Comandante 
de Batalhão, que se encontrava vestido com a roupa do 
Marechal Teixeira Rebelo. Foi-nos ordenado que nos le-

vantássemos e nos colocássemos em cima da cama em 
sentido. Seguidamente, o Comandante de Batalhão dis-
cursou e fez-se ouvir o grito “Zacatraz”, que os alunos 
mais velhos   acompanharam. Foi a primeira vez que mui-
tos alunos “ratas” ouviram o grito e ficaram todos encan-
tados e ansiosos por o virem também a poder gritar.

Concluindo, foi uma noite muito divertida e inespera-
da. Fica para recordar e um dia voltar a reviver, mas com 
divisas nos ombros, esperemos nós.

SALVADOR MORAIS, 14/2017
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DESPENEIRANÇO

O “Despeneiranço” é a prova equestre de ad-
missão à Escolta a Cavalo e consiste em 
avaliar os alunos candidatos a montar a 
cavalo nos três andamentos base (passo, 

trote e galope) e na transposição de alguns obstácu-
los simples. São observados os critérios de avaliação 
da capacidade equestre: flexibilidade, solidez, desem-
baraço, destreza, ligação ao movimento, resiliência e 
respeito pelo cavalo. 

Ultrapassadas as provas de seleção, a partir de 07 de 
outubro, a Escolta a Cavalo do Colégio Militar passou a 
contar com mais 11 alunos, 7 do 6.º ano e 4 do 7.º ano. 

TESTEMUNHO DOS ALUNOS
No dia 7 de outubro, realizou-se a segunda fase do 

“Despeneiranço”, presidida pelo Excelentíssimo Diretor 
do Colégio Militar, com a presença do Comandante do 
Corpo de Alunos, 2.º Comandante do Corpo de Alunos, 
Tenente-Coronel Santos, os quatro Comandantes de 
Companhia, alunos do Comando e dois alunos finalistas 
que pertenceram à Escolta a Cavalo. 

O “Despeneiranço” decorreu da forma habitual, per-
mitindo observar e analisar as prestações de cada can-
didato, tanto na colocação em sela como no desemba-
raço, descontração e persistência.

Terminou com um lanche convívio e com um discur-
so do Exmo. Diretor do Colégio Militar, que enalteceu o 
desempenho de todos e transmitiu votos de boa sorte.

JOÃO MIMOSO, 540/2014
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 JOGO DO PATO 

TESTEMUNHO DOS ALUNOS
O Jogo do Pato, uma das inúmeras tradi-

ções do Colégio, teve início nos anos 50 e foi 
criado pelo Mestre de Equitação, Capitão Rey-

mão Nogueira.
No passado dia 25 de novembro, no Picadeiro do Co-

légio Militar, realizou-se esta tradição, que tem o intuito 
de demonstrar os dotes equestres dos alunos finalistas. 

Cada equipa é representada por uma Companhia, tota-
lizando-se assim 4 equipas. O primeiro jogo disputado 
foi entre a 1.ª e a 4.ª, com vitória da 4.ª Companhia. O 
segundo jogo disputado foi entre a 2.ª e a 3.ª, com vitória 
da 3.ª Companhia.

 A final deu-se entre a 3.ª e a 4.ª e, depois de um jogo 
renhido, a grande vencedora foi a 4.ª Companhia.

JOÃO MIMOSO, 540/2014
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NOITE DAS PINTURAS

TESTEMUNHO DOS ALUNOS
A noite das pinturas é uma tradição que 

acompanha o colégio desde meados do sé-
culo XX. 

Foi criada com o propósito dos graduados verificarem 
se os alunos mais novos tomavam banho. Como na altura 
os balneários do Batalhão eram debaixo do atual refei-
tório, os graduados pintavam, na última noite antes das 
férias do Natal, uma pinta na orelha dos rapazes. Assim, 
na formatura, saberiam se eles tinham tomado o devido 
banho.

Para a tradição ser mantida, todos os anos, na última 
noite antes das férias de Natal, os alunos são pintados 
pelos graduados. Os tempos mudaram, mas as tradições 
devem manter-se. São estes pequenos momentos sim-
bólicos que tornam o nosso Colégio o lugar especial que 
é. Estes singulares momentos definem a essência deste 
percurso que jamais esquecerei. 

Venha o que vier, manteremos a chama das tradições 
viva. Não será algo como a atual pandemia que nos limi-
tará. Só vivido é compreendido.

MANUEL CRUZ, 504/2018

No Colégio Militar, existe uma tradição chamada 
“Noite das Pinturas”. É uma das noites mais simbólicas 
da vida de um interno e uma experiência incrível.

Lembro-me que, quando nos fomos deitar, tentei ficar 
acordado, mas estava cheio de sono e adormeci.

Acordei a meio da noite, com os “Pintores” já em ação. 
Quando acordámos, vestimo-nos e fomos ver as nossas 
pinturas ao espelho. A parte da tradição de que eu mais 
gosto é, depois do pequeno-almoço, irmos pintados para 
o Corta-Mato.

TOMÁS LOURENÇO, 377/2020

No Colégio Militar, há muitas tradições realizadas ao 
longo do ano letivo e a “Noite das Pinturas” é uma delas.

A “Noite das Pinturas” é realizada na noite antes do 
corta-mato de Natal, no último dia antes das férias. Os 
alunos gostam muito dessa noite, pois há imensa adrena-
lina e muita curiosidade em saber como é o nosso aspeto 
e o dos nossos camaradas depois das pinturas. 

Esta tradição deve-se a atitudes vindas dos alunos 
graduados de há muito tempo. Antigamente, os alunos 
não tinham os atuais hábitos de higiene e, assim, os gra-
duados iniciaram uma tradição interessante que se cele-
bra todos os anos: a “Noite das Pinturas”, ou seja, durante 
a noite os graduados pintavam os alunos mais novos, fa-
zendo com que eles tomassem banho, indo, então, limpos 
para casa. 

Na minha opinião, a “Noite das Pinturas” é das melho-

res tradições do Colégio, pois é uma noite bastante diver-
tida e engraçada. O que mais me motiva, nessa noite, é a 
sua história, de como tudo aconteceu e se foi modifican-
do ao longo do tempo. 

Já pensei várias vezes que, talvez, nos primeiros anos 
do colégio, os miúdos vissem esta noite como algo que 
não queriam, um sacrifício por terem de fazer a higiene de 
maneira equilibrada e correta.

Para terminar gostava de dizer que, quando se termi-
nar o meu percurso colegial como graduada, irei querer 
fazer a mesma diversão e proporcionar as mesmas gar-
galhadas que o curso de 2014 me proporcionou a mim, e 
por isso estou grata. 

ANA SOUSA, 498/2019

A Noite das Pinturas é uma das tradições mais espe-
radas de cada ano. Antigamente, os alunos do CM não 
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tinham os mesmos hábitos de higiene, então eram pin-
tados em lugares difíceis de serem limpos, como, por 
exemplo, atrás da orelha ou no umbigo. Esta tradição é 
comemorada na última noite antes das férias de Natal e, 
no dia seguinte, realiza-se o corta-mato de Natal.

 Mas essas não são as melhores partes, o melhor é, de 
manhã, poder acordar, olhar para o lado e rir da cara da 
pessoa que dorme ao nosso lado; é tomar o pequeno-al-
moço e não conseguir abrir a boca para comer, porque a 
tinta na cara não deixa.

Isto tudo é o que nos deixa mais unidos.
MARTIM ALMEIDA, 1/2019

Na “Noite das Pinturas” é tudo muito emocionante! É 
meia-noite, uma da manhã e está tudo no maior silêncio. 
De repente, os graduados começam a aparecer lenta-
mente com tintas que vão usar para nos pintar. Mas não 
são umas tintas quaisquer, são tintas feitas com pasta de 
dentes! Geralmente as nossas caras ardem um pouqui-
nho nos primeiros 2 a 3 minutos. Eles pintam de tudo (Até 
jogos!) e deixam-nos com um aspeto muito engraçado. 

É muito interessante acordarmos, de manhã, e vermos 
os nossos colegas e até nós mesmos, no espelho, já que 
temos a cara e o corpo com pinturas disparatadas. Mas, 
meus amigos, o pior… o pior momento é quando vamos 
tomar banho com a intenção de tirarmos a tinta da pele 
com água e sabão, só que não é tão fácil como parece. Em 
15 minutos não se faz nada! Ainda precisamos de estar 
meia hora ou mais debaixo do chuveiro para tirar aquilo, 
mas vai ficar SEMPRE algum bocado de tinta que desisti-
mos de tirar do corpo. 

No final, é divertido olharmos para trás e vermo-nos 
com aquilo! Realmente são memórias que ficam. 

Adorei a “Noite das Pinturas” e estou ansiosa pelas 
próximas.

CARLA RIBEIRO, 148/2019

A “Noite das Pinturas”, uma das muitas tradições co-
legiais, é importante para criar laços entre os alunos fina-
listas e os restantes alunos do Batalhão Colegial.

Os alunos internos são pintados durante a noite da 
véspera do tradicional corta-mato de Natal. No dia do 
corta-mato, os alunos competem com a pintura na cara, 
e é normal tirarem muitas fotografias, para um dia mais 
tarde recordarem.

 A “Noite das Pinturas” é sempre uma das melhores 
noites passadas no Colégio, pois revela o espírito colegial 
que existe entre todos os alunos!

EDUARDO PAULO, 597/2018

A “Noite das Pinturas” é uma tradição colegial que 
acontece na noite anterior ao corta-mato colegial e tem 

como objetivo criar laços entre alunos finalistas e o resto 
do Batalhão.

Os alunos são pintados pelos alunos finalistas e as 
pinturas podem ser riscos, listras ou frases. As pinturas 
são normalmente pintadas pelos graduados com melhor 
relação com os alunos. Esta tradição é importante para 
os alunos, pois permite-lhes terem recordações inesque-
cíveis com o seu curso, assim como dos seus graduados 
mais próximos. É comum, no dia do corta-mato, ver os 
alunos a tirarem fotografias para, um dia mais tarde, re-
lembrarem aqueles momentos.

Esta tradição estará para sempre relacionada com o 
corta-mato colegial.

A “Noite das Pinturas” é mais um exemplo de como 
este Colégio é único e as suas tradições são ímpares.

FRANCISCO RUIVO, 86/2014
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 A MOCADA

TESTEMUNHO DOS ALUNOS
Esta antiga tradição visa retratar, com adap-

tações à vivencia colegial, o episódio histórico 
da Restauração da Independência a 1 de De-

zembro de 1640. 
Os alunos dos 11.º e 12.º anos, representando os cas-

telhanos e os portugueses, aparecem vestidos com trajes 
autênticos e surreais, fazendo uso da sua criatividade.

Após a “luta” nos Claustros entre os portugueses e os 
castelhanos, atira-se, da varanda do piso superior, um bo-
neco feito pelos alunos, que equivale ao traidor, Miguel 

Vasconcelos, que é seguidamente enterrado em cortejo. 
Usando também a sua criatividade, os alunos dos 9.º e 

10.º anos têm a responsabilidade de fazer os cartazes que 
serão expostos nos Claustros nesse mesmo dia.

Como aluna do 9.º ano, tenho a dizer que a elabora-
ção dos cartazes foi uma experiência única e um processo 
que necessitou de tempo, empenho e dedicação.

Para além do resultado final ter ultrapassado as expec-
tativas, o meu curso, curso de 2017, teve a vantagem de, 
ao realizar este projeto, ter tido momentos de convivência 
e de aprendizagem valorosos.
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São nestes momentos memoriosos que se vê como 
é tão importante viver e experienciar estas tradições que 
fazem do CM único. 

“A Mocada” é uma das tradições mais marcantes do 
Colégio, onde existe uma extraordinária vivência colegial 
e um notável vínculo de união entre os alunos.

MATILDE BRAZ, 34/2013

Entre as várias tradições do Colégio, a “Mocada”, as-
sim conhecida na gíria colegial, é uma reconstituição da 
manhã de 1 de dezembro de 1640, quando nobres por-
tugueses invadiram o Paço Real e mataram Miguel de 
Vasconcelos, o representante de Espanha em Lisboa, 
aclamando, assim, D. João, duque de Bragança, rei de 
Portugal. A Restauração da Independência foi o alcançar 
de um período de grande descontentamento por parte da 
população portuguesa, que teve a duração de 60 anos.

Esta tradição começou com os alunos a fazerem uma 
critica, com ironia e humor, sobre determinados aspetos da 
vida colegial, aos professores, oficiais e aos próprios alunos.

Os alunos do 7.º, representando os castelhanos, e os 
do 8.º, representando os portugueses, desfilaram à volta 
dos claustros, ocupando lados opostos. Os alunos apare-
ceram disfarçados com os trajes mais bizarros e originais, 
preparando-se para o confronto. Levantando a “moca” 
(lençol de cama, molhado, ensaboado e enrolado), ao 
som das nove badaladas, no centro dos claustros, defron-
taram-se e a luta terminou quando os espanhóis foram 
vencidos e os portugueses invadiram o andar superior.

Escondido num armário, estava Vasconcelos, simbo-
lizado por um boneco, que foi descoberto e atirado da 
varanda dos claustros, sujeitando-se à ira do povo, que 
o esmagou. Ao grito de “Liberdade! Liberdade!”, foi lido 

um discurso, da varanda dos claustros, por um dos alunos 
finalistas. 

De seguida, a representação assumiu a forma de “en-
terro do Miguel”, com a presença da Duquesa, que acom-
panhou a procissão, transformando-se, depois, num cor-
redor, no exterior dos claustros, composto pelos alunos 
dos 7.º e 8.º anos. Por este corredor, passaram todos os 
restantes, simbolizando a expulsão dos intrusos do terri-
tório português.

A “Mocada” é talvez das tradições mais simbólicas do 
Colégio, pois associa-se às comemorações da Restaura-
ção da Independência de Portugal, no dia 1 de dezembro.

CARLOTA PIRES, 687/2017
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RÉCITA 2022

U ma das características mais curiosas e cati-
vantes da vida colegial é o culto pelas suas tra-
dições. Constituem um vínculo inesquecível, 
traço de união entre o Passado, o Presente e 

o Futuro, conjugando-se estes três estádios da vida cole-
gial. Assim, decorreu, de 09 a 11 de fevereiro, a tradicional 
Récita dos alunos do Colégio Militar (CM).  

A Récita é uma representação teatral em que os alu-
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nos do 11.º ano, através da ironia e saudável exercício da 
crítica, analisam e refletem sobre determinados quadros 
da vivência colegial. Este ano, o curso de 2015 foi o res-
ponsável por preparar e apresentar a Récita, tendo como 
tema principal o imaginário dos Três Mosqueteiros e a 
perda do símbolo mais importante dos alunos do CM, a 
Barretina. 

Decorreram três sessões: uma na quarta-feira, dia 09 
de fevereiro, destinada aos alunos das 1.ª e 2.ª Compa-
nhias e Servidores do CM; na quinta-feira, dia 10 de fe-
vereiro, destinada aos alunos das 3.ª e 4ª Companhias 
(aberta também a Antigos Alunos a convite da organiza-
ção) e a última sessão, dia 11 de fevereiro, destinada aos 
Pais e Encarregados de Educação dos Alunos da Sétima 

Classe, que contou com a presença do Exmo. Diretor do 
CM. No final, foi descerrada a habitual placa comemora-
tiva do evento. 

TESTEMUNHO DOS ALUNOS
A nossa Récita teve como tema principal os Três Mos-

queteiros, a perda do seu símbolo mais importante e de 
todo o percurso até à resolução do problema. Para além 
do tema central, a nossa Récita contou ainda com peças 
para rir e para chorar, para além dos famosos sketches.

O trabalho que desenvolvemos este ano foi difícil, 
especialmente devido ao nosso querido vírus, que nos 
cortou tempo e provocou uma razia nos intervenientes. 
De repente, estávamos todos infetados e em casa. Feliz-
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mente, esta situação verificou-se só no final, tendo em 
conta que tudo começou em outubro, com algo simples. 
Ainda no Colégio, trocámos algumas impressões daquilo 
que achávamos que devia ser o tema da nossa récita. De 
seguida, tratámos de criar a história e de escrever o guião. 
Faltava ainda escrever as peças encaixantes e organizar 
os sketches, para tornar possível montar um espetácu-
lo para o público. Tivemos ainda de organizar a roupa de 
cada um, criar cenários e adereços... Para além disso, a 
semana de preparação da récita foi totalmente diferente...

A nossa Récita, como tantas outras, pretendeu criticar 
os aspetos menos positivos do Colégio, através de tudo o 
que foi dito e feito. Pretendemos que aquilo que foi visto 
seja tomado como sugestão, mas não uma sugestão para 
ser rejeitada, mas sim algo para se pensar e rever.  

ANTÓNIO MIRONES, 154/2015
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O PRIMEIRO DIA 
NO COLÉGIO MILITAR

O 
primeiro dia no Colégio foi o início de uma 
nova etapa da minha vida que eu tinha de en-
frentar, cheia de aventuras, de aprendizagens, 
mas também de responsabilidades.

   No início, estava muito entusiasmado e ansioso. Alguns 
graduados vieram-me ajudar o que fez com que me sen-
tisse mais seguro e tranquilo.
   Desde logo percebi que os meus colegas eram bons 
amigos assim como os graduados que foram muito pres-
táveis.
   Gostei de conhecer o Colégio, o refeitório, as novas sa-
las de aula, os novos professores, as novas disciplinas e 
todos os outros alunos de todas as turmas.
   Os graduados começaram a ensinar-nos o treino de or-
dem unida onde pela primeira vez, comecei a marchar! 
Foi um orgulho! 
   Apesar de ter sido cansativo, foi um dia em grande, es-
tou a gostar muito do Colégio.

RODRIGO GOMES, 74/2017

Eu cheguei ao Colégio Militar com muita vergonha, mas 
o graduado que me recebeu ajudou-me a organizar as 
coisas e a sentir-me mais à vontade. Depois fui fazer a 
visita, vi a Casa dos Belgas, as paradas, as cavalariças 
e os ginásios. Não tinha ideia de que o Colégio era tão 
grande. Fiz novos amigos e então já me senti muito mais 
tranquilo. Foi difícil organizar todas as minhas coisas no 
armário, mas com a ajuda dos meus novos camaradas 
lá consegui. 

O que eu mais gosto no Colégio Militar é poder praticar 
muito desporto e a camaradagem. Mas é difícil acordar 
tão cedo todos os dias.
Espero aqui ficar muitos anos.

ÂNGELO LUCAS, 99/2021

O meu primeiro dia no Colégio foi excitante! Eu estava 
muito ansiosa por conhecer tudo, rever os meus amigos 
do 1.º Ciclo e conhecer os novos alunos. Ia começar uma 
nova etapa na minha vida.
Na parada Marechal Serpa Pinto, fui recebida por uma 
graduada que me ajudou a levar as minhas coisas e me 
acompanhou até à camarata. Disse-me qual era o meu 
cacifo e também me ajudou a arrumá-lo.
Depois fomos ter com os nossos pais e tirámos fotogra-
fias de grupo, uma com os pais, outra com os graduados 
e outra só os novos alunos.
Passámos a conhecer os nossos graduados diretos e fo-
mos conhecer melhor o Colégio e algumas regras. 
De seguida, fomos para a camarata e ensinaram-nos a 
vestir as várias fardas. Ficámos vestidos com a farda de 
cotim e seguimos para o refeitório para almoçar.
Achei que o dia tinha passado muito rápido, mas o que 
interessa é que gostei muito e fiquei com vontade de con-
tinuar a estudar nesta escola.
No final do dia, contei tudo aos meus pais e disse que 
o Colégio era muito grande e que o dia tinha sido di-
vertido.

BEATRIZ GOMES, 225/2017
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O INTERNATO

OColégio Militar é um estabelecimento mili-
tar de ensino frequentado por alunos exter-
nos e internos.

Eu já experimentei os dois regimes, sen-
do 2 anos externo e há pouco tempo interno.

Na minha opinião, ser interno é melhor, pois con-
vivemos mais com os graduados, fazemos grandes 
amizades, brincamos e divertimo-nos. Não temos de 
nos preocupar, temos sempre tempo para estudar, 
caso tenhamos um teste próximo.

Depois das aulas, começa a melhor parte do dia, 
começamos logo por praticar desporto até à hora do 
jantar, mas quem quiser pode ficar a estudar. À noite, 
temos tempo livre para fazer o que quisermos, pode-
mos falar com os graduados, conviver com os nossos 
amigos e muito mais, mas claro, sem nos esquecer-
mos de estudar.

Concluo, então, que, sendo interno, crio bons laços 
com os meus camaradas, facilitando a camaradagem 
e a união.

RODRIGO FARINHA, 35/2019

Ointernato é algo que distingue o Colégio Mi-
litar de qualquer outra escola! Na minha opi-
nião, ser interno é uma das melhores coisas 
que o Colégio Militar nos pode proporcionar! 

Ser interno é bastante divertido, podemos aproveitar as 
melhores coisas que esta Casa tem para nos dar, po-
demos crescer, aprender e conhecer os nossos “irmãos” 
mais velhos e mais novos de forma mais profunda.

Ser interno permite-nos viver e desfrutar das tradi-
ções colegiais, como por exemplo da “Noite das Patru-
lhas” ou da “Noite das Pinturas”, pois estas decorrem, 
na sua maioria, à noite. Também podemos jogar fute-
bol ao final da tarde, depois das aulas terminarem. No 
entanto, existem tradições a que os externos podem 
assistir, mas são muito poucas… 

Para mim, uma das vantagens de ser interno acon-
tece nos períodos em que decorrem os treinos de arma 
ou cerimónias à noite, pois, nestes momentos, nós, in-
ternos, podemos descansar logo a seguir aos treinos, 
podemos ainda aproveitar para brincar ou conversar, 
enquanto que ser externo implica todo o rebuliço de tro-
car de roupa, chegar a casa tarde e deitar fora de horas. 

Depois do jantar terminar… a vida de interno con-
tinua com a brincadeira própria da nossa idade, com 
o convívio com os graduados que nos ensinam mais 
coisas sobre a vida colegial, o que nos dá a possibilida-
de de aprender como nos devemos comportar, se num 
futuro próximo formos graduados, ou aprendermos 
outras coisas sobre a vida em geral. 

Ser interno permite-nos aprender, crescer, ajudar e 
partilhar vivências e experiências que de outra forma não 
seria possível!

DIOGO FONSECA, 651/2019
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Ointernato é o regime de frequência do Colé-
gio Militar que sempre existiu desde a sua 
fundação, em 1803, e que nos permite “viver 
o Colégio por dentro”.

Eu sou interna desde que entrei no batalhão. Era o 
que eu queria desde que ingressei no Colégio.

Para mim, o internato é muito mais do que o que 
transparece para o exterior. De início, a inexperiência, 
a idade, a mudança de residência e a convivência com 
desconhecidos geraram angústias, com destaque 
para a saudade da família. No entanto, rapidamente 
estabeleci fortes relações de amizade e de camarada-
gem com outros alunos, que não seriam possíveis se 
nos deslocássemos todos dias para casa.

O internato é ainda sobre os momentos de tensão, 
causados por discussões, ou pelos problemas do mo-
mento; é sobre os nossos erros e o facto de termos de 
os enfrentar imediatamente; é sobre termos de apren-
der a gerir da melhor forma o nosso tempo: organiza-
ção, aulas, desporto, estudo, higiene pessoal e algum 
tempo de lazer. É sobretudo sobre saber ultrapassar 
todas as dificuldades com os nossos camaradas, em 
grupo. Mas são também as brincadeiras, a passagem 
das tradições e dos valores, as cumplicidades.

Ser interno é para todos os que estão dispostos a 
exporem-se a esta experiência.

Gosto muito desta da vivência do internato que 
me tem tornado uma pessoa melhor. Afinal de contas, 
apenas o que é vivido é compreendido.

UM POR TODOS, TODOS POR UM!

MARIA MIRONES, 505/2015

A VIDA COLEGIAL

A vida no Colégio tem muitos desafios que te-
mos de enfrentar.

Sou um novo aluno e, para mim, é tudo novo: ves-
tir a farda, chegar a tempo às formaturas e às aulas. 
Apesar de ter um horário preenchido, estou a gostar 
muito do Colégio Militar. Estou a gostar muito de 
aprender. O meu objetivo é empenhar-me nas aulas, 
estudar muito, fazer novos amigos, tirar boas notas, 
ganhar medalhas e muito mais.

Aquilo de que mais gosto nesta instituição é a par-
te militar e as atividades extracurriculares, tais como, 
a equitação, o judo, a esgrima, o basquetebol, o rugby, 
a ginástica de trampolins, etc…

Espero que o ano letivo me corra bem e também 
aos meus camaradas.

DUARTE COLAÇO, 196/2021
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ESTUDAR NO COLÉGIO MILITAR

Estudar no Colégio Militar é pertencer a uma 
família maior! Aqui aprendemos a considerar 
as dificuldades como obstáculos que consegui-
mos ultrapassar.

Nos primeiros tempos, senti o receio normal, sen-
tia-me preocupada em corresponder ao que era exi-
gido, queria fazer novos amigos, não falhar, mas, com 
o tempo, percebi que essa vontade, que se mantém, 
foi mudando e foi deixando de ser uma angústia para 
passar a ser uma motivação.

Aqui não encontrei facilidades. Os professores são 
exigentes, por isso, fui aprendendo mais. Os auxiliares 
vigiam, por isso, estão perto quando é preciso ajuda. 
Os alunos mais velhos têm autoridade e coisas para 
nos ensinar. Os intervalos são curtos, por isso, temos 

de os aproveitar bem. As atividades trazem carga ao 
horário, mas são a oportunidade de desenvolver mais 
capacidades. Às vezes, sinto o cansaço, mas a vonta-
de de fazer melhor vai vencendo.

Sim, vão sempre haver dias mais difíceis, que exi-
girão mais e mais de nós, mas também é o resultado 
disso que nos caracteriza. Com os colegas, sentimos 
vontade de nos ajudarmos uns aos outros e isso torna 
a nossa amizade mesmo forte. A disciplina e o atavio, 
que no início parecem complicados, distinguem-nos e 
tornam as nossas cerimónias e forma de estar únicas.

Aqui, contamos uns com os outros, para o que 
custa mais e para o melhor, “Um Por Todos e Todos 
Por Um!”

PILAR BÁRBARA, 633/2017 
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A VIVÊNCIA COLEGIAL 
E A COVID-19 

Após dois anos decorridos desde o início da 
pandemia da covid-19, vivemos o tempo em 
que, finalmente, parece ser possível avistar 
o fim do ciclo difícil de confinamentos e res-

trições que temos atravessado.

O presente ano letivo tem sido marcado por um 
regresso progressivo à normalidade, apesar de algu-
mas especificidades do tempo pandémico, como a 
utilização obrigatória da máscara, ainda serem uma 
constante no dia a dia de todos os Meninos da Luz. 
Como alunos finalistas, cabe-nos a nós a missão de 
não deixar que as restrições impostas pela pandemia 
abalem a vitalidade da chama do Colégio, pelo que te-
mos trabalhado em estrita colaboração com o corpo 
de oficiais do Corpo de Alunos de modo a garantir a 
realização de todas as tradições e de todas as cerimó-
nias características de um ano letivo do Colégio Mi-
litar. Isto é de extrema importância, não só para nós, 
por ser o último ano em que frequentamos esta Casa, 
mas também para todos os restantes alunos, dado 
que cada cerimónia e tradição do nosso percurso co-
legial proporciona-nos experiências únicas, e marca 
as nossas vidas de forma especial e inesquecível. Até 
ao momento, podemo-nos orgulhar de ter conseguido 
realizar todas as tradições e todas as cerimónias pre-
vistas, embora as segundas com algumas restrições 
a nível do número de elementos que podiam integrar 
os pelotões do Batalhão Colegial. No futuro, iremos 
continuar a fazer tudo o que está ao nosso alcance 

para que este ano letivo corra da forma o mais normal 
possível e para que todas as tradições e cerimónias 
que ainda irão ter lugar se realizem, especialmente 
a icónica cerimónia do 3 de Março, em que se co-
memora o aniversário do Colégio Militar, e cuja rea-
lização nos foi vedada no ano passado, fruto da crise 
pandémica que Portugal atravessava nesse momento.

A pandemia da covid-19 veio trazer-nos inúmeros 
desafios. Por conseguinte, muitas foram as vezes em 
que tivemos de nos reinventar e de nos adaptar às 
novas circunstâncias, o que implicou mudanças de 
rotinas e de hábitos com vários anos. Creio que isto 
se assume como um prognóstico daquilo que pode-
mos esperar no futuro e devemos aprender com o 
que vivemos. Outros desafios irão surgir, derivados da 
evolução da sociedade e mudança dos paradigmas, 
e muitos serão os que tentarão derrubar esta nossa 
Casa. Contudo, devemos ser fortes, perseverantes, e 
tal como escrito no Código de Honra do aluno do Co-
légio Militar, para ultrapassar estas contrariedades, 
o Colégio Militar terá de “ser modesto no êxito, dig-
no na adversidade e confiante face às dificuldades”, 
adaptando-se aos novos tempos e mudando sempre 
para melhor, na certeza porém de nunca perder a sua 
identidade.

Pelo nosso Colégio, e por um futuro próspero, um 
forte Zacatraz!

GUILHERME GOUVEIA, 372/2014

TESTEMUNHOS
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GENERAL HUMBERTO DELGADO 
ALUNO 398 DE 1916 DO CM

CPHM – CONCURSO “HISTÓRIA MILITAR E JUVENTUDE” – GRUPO B

O 
General Humberto da Silva Delgado nasceu 
a 15 de maio de 1906, “às 4 horas da tarde”, 
na aldeia de Boquilobo, no concelho de Torres 
Novas e faleceu em 13 de fevereiro de 1965, as-

sassinado pela ditadura, em Badajoz.
Ver árvore genealógica supra.
Frequentou o Colégio Militar de 1916 a 1922, com nú-

mero de aluno 398, onde foi admitido em 4 de dezembro 
de 1916, com 11 anos de idade, para frequentar a 2.ª classe 
do Curso dos Liceus e conclui o Curso do Colégio Militar 
em 19 de setembro de 1922, com o posto de 1º Sargento 
Cadete, ano em que ingressou como cadete, aos 16 anos 
de idade, na então Escola Militar, atual Academia Militar, 
na antiga quinta e Palácio da Bemposta.   

A VIDA NO COLÉGIO MILITAR 
DO “GENERAL SEM MEDO”

O Aluno 398 de 1916 do Colégio Militar, Humberto da 
Silva Delgado, ingressou no Colégio Militar, após ter con-
cluído o Exame de Admissão à 2.ª Classe do Curso dos 
Liceus no Liceu Central de Sá da Bandeira, em Santarém.

No Colégio Militar, de acordo com o processo do Ge-
neral Humberto Delgado existente no Colégio Militar,  

José da Silva Delgado

Maria da Conceição

Manuel Pereira

Maria da Piedade 
Pereira

Joaquim da Silva 
Delgado

Maria do Ó Pereira

Humberto da Silva 
Delgado

Aida Delgado

Deolinda Delgado

Maria Iva Andrade

Humberto Iva

Maria Humberta

Iva Humberta

Lídia Delgado

Anexo A - Árvore Genealógica do Gen Humberto Delgado

ALUNO 398–1916 DELGADO
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este iniciou a sua formação militar aprendendo os sinais 
e toques de corneta, as formaturas do Batalhão Colegial, 
as honras e continências militares e o manejo da carabina 
em uso, algo que o excitava de uma forma muito signifi-
cativa, fruto dos seus 11 anos de idade.

O jovem aluno tinha um grande gosto pela literatura e 
jornais que circulavam no Colégio Militar, pois forneciam 
informações sobre a I Grande Guerra, onde o seu pai se 
encontrava mobilizado.

No Colégio Militar, desenvolveu muitas característi-
cas de carácter militar, já que no seu último ano como 
aluno graduado dos “Meninos da Luz” apresentava-se 
como um aluno com elevado sentido do dever e disci-
plina, logo não entrava na categoria dos refratários ou 
alunos rebeldes. Contudo, tinha comportamentos que 
mostravam muita rebeldia, tais como, passear pelos te-
lhados e alçapões, “emigrar” depois do toque de silên-
cio, aos sábados à noite, quando descia as varandas por 
lençóis atados e cordas, fumar e ir à mina, mas nunca 
se deixou apanhar em flagrante em nenhuma das suas 
atividades ilícitas.

Conclui o curso no Colégio Militar com uma classi-
ficação excelente de 14 valores, o que lhe possibilitou o 
alistamento como 1.º Sargento Cadete.

FREDERICO DELGADO DA ROSA 
– NETO DE HUMBERTO DELGADO

  Na entrevista realizada ao seu neto Frederico Del-
gado da Rosa, doutorado em Etnologia, consegui retirar 
muitos aspetos da vida de Humberto Delgado.

De acordo com a entrevista, um dos aspetos mais im-
portantes relacionados com a vida do General Humberto 
Delgado no Colégio Militar, foi o facto de o CM estar mui-
to presente na vida familiar, onde ele fazia muitas referên-
cias aos tempos que lá viveu. 

O Colégio Militar, através do culto de valores militares, 
tais como, a ética militar, a disciplina, a educação e o bom 
comportamento, foi verdadeiramente o berço de toda a 
formação moral do General Humberto Delgado, ou seja, 
foi absolutamente crucial na formação do seu idealismo, 
dos seus valores, além dele se identificar de uma forma 
muito vincada com essa instituição.

O General Humberto Delgado ficou conhecido pelo 
epíteto “General sem medo”. Contudo, o seu neto defi-
nia-o como “Furacão”.

LOCAIS COM O NOME 
DO GENERAL HUMBERTO DELGADO

Em Portugal, existe um variado leque de património 
que faz alusão à memória de Humberto Delgado, fruto 
do seu percurso de vida e da importância que este teve 
em Portugal. 

O local mais importante, ou mais conhecido, ao qual 
foi atribuído o nome do “General sem medo” é o Aeropor-
to Humberto Delgado, em Lisboa. 

Existem também avenidas, praças, ruas e escolas com 
o seu nome, em várias cidades de Portugal.

CONCLUSÕES
O General Humberto Delgado foi uma personalidade 

muito marcante no século XX, em Portugal. A sua forma-
ção no Colégio Militar definiu muito a sua paixão pela Pá-
tria, porque nesta instituição cultivam-se valores militares 
que tiveram grande impacto em toda a sua vida.  
  ALUNA Nº 425 MARIA ALMEIDA BRITO 7.ªA

                              TUTORA: PROFESSORA MARGARIDA CUNHA

ESPAÇO DE CONHECIMENTO

PRAÇA GENERAL HUMBERTO DELGADO – PORTO

AEROPORTO HUMBERTO DELGADO – LISBOA

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GEN HUMBERTO DELGADO – LOURES
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ENTREVISTA  
A FREDERICO DELGADO

NETO DE HUMBERTO DELGADO

E ntrevista a Frede-
rico Delgado da 
Rosa, doutorado 
em Etnologia, an-

tropólogo, historiador e 
autor de diversas obras, 
neto materno do Gene-
ral Humberto Delgado, 
realizada de forma te-
lemática, em 2 de ju-
nho de 2021, pela Alu-
na 425, Maria Almeida 
Brito, com a presença 
da Sra. Professora Mar-
garida Cunha.

QUAIS AS REFERÊNCIAS 
QUE O SEU AVÔ FAZIA AO CM?

O General Humberto Delgado fazia muitas referências 
ao Colégio Militar, em casa, na sua vida privada, na sua 
família e junto dos seus filhos. Ele foi pai de um filho e de 
duas filhas, sendo que o filho também frequentou Colégio 
Militar. A minha mãe várias vezes nos falou do quanto 
o Colégio Militar era assim uma referência mítica para 
o meu avô. Houve valores que foram muito importantes 
em toda a sua vida, relacionados com a ética militar, os 
próprios hábitos de higiene, de disciplina, bom comporta-
mento e de educação. Um aspeto muito curioso sobre o 
Colégio Militar é que o meu avô, enquanto aluno, deixou 
um papelinho com uma mensagem que, por acaso, o seu 
filho veio a descobrir. Esta é uma daquelas histórias extre-
mamente curiosas e raras.

EM QUE MEDIDA ESSAS REFERÊNCIAS 
SOBRE COLÉGIO TIVERAM IMPORTÂNCIA 
NO SEU PERCURSO DE VIDA COMO HOMEM?

Eu penso que Colégio Militar foi de facto a forma-
ção de base militar do meu avô, porque ele era, acima 

de tudo, um militar e definia-se, antes de mais, como 
militar e não tanto como político. Ele entrou na vida 
política por ser um General e por pensar que os Gene-
rais tinham um dever para com a Nação, dever esse de 
participar numa mudança de regime ao fim de todos 
aqueles anos de ditadura. Portanto, podemos dizer que 
é no Colégio Militar que verdadeiramente está o berço 
de toda essa formação, de todos esses valores, ou seja, 
este foi absolutamente crucial na formação do seu 
idealismo, dos seus valores, além dele se identificar de 
uma forma muito vincada com essa instituição.

TEM REGISTO DE ALGUM EPISÓDIO 
CURIOSO DO SEU AVÔ NO COLÉGIO MILITAR?

Ele contava muitas vezes um episódio muito cari-
cato que teve a ver com o funeral de Sidónio Pais, no 
qual ele participou na Guarda de Honra do Colégio 
Militar. Nessa altura, havia muitos movimentos anar-
quistas e pessoas que lançavam bombas nas ruas, era 
um tempo de muita convulsão e, portanto, com qual-
quer barulho as pessoas ficavam em pânico. Houve 
assim uma “explosão” qualquer, não era uma bomba, 
mas as pessoas pensaram que era, o que provocou 
um movimento de pânico. Contudo, os Meninos da 
Luz não se atormentaram e mantiveram-se imóveis 
nas suas posições, sem qualquer intervenção ou or-
dem dos superiores. Este facto acalmou a população 
desvairada, por essa postura tão correta, tão digna. O 
meu avô contava que essa reação terá sido motivada 
por uma reação coletiva, isto é algo que está escrito 
numa história do colégio.

Outro aspeto engraçado relacionado com esta si-
tuação é que a minha avó, que era então uma menini-
nha, se calhar até com uma idade próxima da da Maria, 
estava numa janela do Rossio, em casa de uns fami-
liares, e viu essa cena, ou seja, presenciou tudo sem 
saber que ali, entre aqueles Meninos da Luz, estava o 
seu futuro marido.

FREDERICO DELGADO DA ROSA
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QUAIS FORAM OS MOTIVOS 
QUE LEVARAM O SEU AVÔ A CANDIDATAR-SE 
À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA?

É uma pergunta muito complexa que não tem uma 
resposta simples. O meu avô entendia que enquanto 
general tinha um dever a cumprir. Apesar dos seus 
valores associados à ética militar, entre os quais a 
obediência, valor absolutamente fundamental a toda 
a vida militar, o dever da desobediência impunha-se, 
quando o país era governado por tiranos, ou quan-
do os governantes agiam não a favor da Nação, mas 
contra os próprios cidadãos. O meu avô tinha lido so-
bre esse aspeto numa obra do século 19, “Servitude 
et grandeur militaires”, que falava justamente disso, 
sendo considerado um grande clássico da literatura 
militar. Portanto, ele achava que os Generais não po-
diam ficar simplesmente de braços cruzados e fechar 
os olhos a tudo o que se passava no país, a todas as 
violências exercidas pela ditadura, as perseguições, 
além das condições de pobreza em que a população 
era mantida. 

Outro aspeto importante é que ele que tinha par-
ticipado ativamente no 28 Maio de 1926 e sempre 
entendeu que o período de ditadura era provisório e 
temporário, para que o país recuperasse de toda con-
vulsão política, de toda a instabilidade e problemas 
económicos que surgiram na primeira República. Uma 
vez resolvida essa situação, devia haver um regresso à 
normalidade democrática e não uma perpetuação da 
ditadura. Portanto, a partir do momento em que a di-
tadura se arrasta há décadas e décadas com crescen-
tes violências exercidas através da PIDE, obviamente 
que ele só se podia opor à situação que o país vivia. 

Quando regressou dos Estados Unidos da Améri-
ca, esperava ocupar uma posição de comando, algo 
que não se verificou. Assim foi-lhe proposto, porque 
não foi ele que teve a ideia, que se candidatasse a pre-
sidente da República. Ele achou que era uma alter-
nativa, mas atenção, há  um aspeto que eu vou dizer 
que é muito importante, ele nunca desistiu da revolta 
militar e achou sempre que teria de haver a revolta 
militar, porque ele sabia que as eleições  eram uma 
fraude, porque era tudo controlado pelo regime. 

Ele sempre foi um defensor de uma “espécie de 25 
de Abril” antes do tempo, porque achava que só mes-

mo uma revolta militar colocaria um fim à ditadura. 
Mesmo durante a sua campanha eleitoral, ele esteva 
sempre pronto a concretizar esse desígnio.

O GENERAL ERA CONHECIDO 
COMO “GENERAL SEM MEDO”. 
COMO É QUE O SENHOR O DEFINIRIA? 

Eu não sei encontrar um epíteto alternativo ao do 
“General sem medo”, aliás esse é realmente muito 
marcante. Contudo há outros epítetos que eu acho que 
são igualmente interessantes. Ele escreveu um livro 
quando estava exilado no Brasil, intitulado “Tufão so-
bre Portugal”, onde ele relata o que aconteceu naquele 
ano de 1958, toda aquela agitação na sua campanha 
eleitoral. Eu acho que o definiria como um “Furacão”.

TEM ALGUMA MEMÓRIA 
MAIS FORTE QUE GUARDE DO SEU AVÔ?

Não tenho, porque eu nasci 4 anos depois do seu 
assassinato. Embora ele esteja muito presente na mi-
nha vida desde sempre, por a minha avó e a minha mãe 
falarem muito dele, eu não tenho nenhuma e nenhum 
dos netos tem memórias, porque todos foram nascen-
do quando ele já estava no exílio. Ele só conheceu os 
netos por fotografias que eram enviadas para o Brasil. 
Infelizmente era intercetadas pela PIDE e ainda hoje se 
encontram fotografias de bebés e de crianças nos arti-
gos da PIDE.

O QUE É QUE O LEVOU 
A ESCREVER O LIVRO SOBRE O SEU AVÔ?

O tema Humberto Delgado, por muito orgulho que 
eu tivesse nesse assunto, era um tema que me pesa-
va bastante, que pesava à minha mãe, Iva Delgado, que 
durante muitas décadas batalhou muito pela memória 
do pai. Inicialmente não me quis envolver muito no as-
sunto, porque realmente pesava muito, talvez por eu ter 
crescido com a minha mãe e com a minha avó e, por-
tanto, todo esse trauma familiar era forte. Quando ga-
nhei uma maior maturidade, senti como que um dever, 
foi uma espécie de chamamento para escrever a vida do 
meu avô, fruto da minha ligação à história e ao passado. 
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