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Tomada de Posse do Comandante da Academia Militar 

(Amadora, 3 de Maio de 2016) 

 

 

Exmo. Sr. Coronel Gomes da Silva, 2º Comandante em regime de suplência, 

Exmos. Srs. Oficiais, Professores, Sargentos, Praças e Funcionários Civis da Academia 

Militar, 

Alunos da Academia Militar, 

Muito obrigado pela vossa presença nesta cerimónia, que para mim representa, não apenas 

o cumprimento de uma formalidade, mas também a demonstração do vosso apreço e o 

testemunho da elevada consideração que vos merece o cargo que irei desempenhar. 

Neste ensejo, saúdo ainda, todos os militares e civis da Academia Militar que não puderam, 

por razões de serviço, comparecer a esta cerimónia, designadamente os que hoje 

comemoram o 105º aniversário da GNR, em cerimónia pública na Escola da Guarda, e 

muito especialmente, os que se encontram em missão de serviço no estrangeiro. 

Pretendo, em primeiro lugar, manifestar publicamente, ao Comandante do Exército, 

General Frederico José Rovisco Duarte, a confiança em mim depositada para o exercício das 

nobres funções que me foram confiadas. 

Quero igualmente prestar público reconhecimento, numa expressão da mais inteira justiça, 

ao Tenente-General Rodrigues da Costa, meu ilustre antecessor, por tudo o que fez em prol 

da nossa Academia Militar ao longo dos últimos três anos, através de um comando 

esclarecido, sereno e exemplar. Endereço-lhe, assim, as maiores venturas e felicidades no 

exercício das revelantíssimas funções de Tenente-General VCEME, para as quais foi 

escolhido, matéria que se constitui em motivo de notável orgulho para esta sua Academia. 

Caros Servidores da Academia Militar, Caros Alunos 

Assumir o Comando da nossa Academia Militar é uma honra e simultaneamente uma 

satisfação, a que corresponderei com todo o meu saber, dedicação e empenho.   
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Honra, pelas prestigiantes funções inerentes à missão primária desta centenária Escola de 

Comandantes: formar oficiais dos Quadros Permanentes do Exército e da GNR. 

Satisfação, porque a Academia Militar é uma instituição que pensa e constrói o futuro.  

Sou certamente um privilegiado. Faço o que gosto e acredito no que faço.  

Ser Comandante da Academia Militar, onde se formaram sete Presidentes da República, 

entre outros ilustres Portugueses que deram a vida pela Pátria, é uma das missões mais 

nobres do Exército, das Forças Armadas, da GNR e de Portugal.  

Conto com a vossa dedicação e saber, mas também com o vosso sentido de pertença à 

Academia Militar, para continuarmos a formar os futuros oficiais do Exército e da GNR, com 

saber, carácter e liderança.  

Na minha ação de comando, centrada na responsabilidade e na confiança, pretendo uma 

postura proactiva de soluções. Esta é uma casa de ensino, de investigação e de 

pensamento. Por isso, a todos os níveis, e em todas as áreas da nossa Academia, pretendo 

que identifiquem e levantem os problemas e que sejam todos contribuintes decisivos para 

as mais adequadas soluções e medidas corretivas. Exorto-vos a serem sonhadores ativos, a 

serem positivos, a serem criativos, a transformarem os problemas em verdadeiras 

oportunidades e em soluções exequíveis e realistas.  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 186/2014, de 29 de dezembro, foi aprovada a nova Lei 

Orgânica do Exército que, no seu artigo 23º, determina que o Comandante da Academia 

Militar passa a ser um major-general, na dependência direta do CEME, sendo coadjuvado 

por um brigadeiro-general, designado por 2º Comandante. Esta reforma, que teve como 

pressupostos a racionalização de estruturas e a rentabilização de meios e capacidades, teve 

em consideração, no caso da Academia Militar, a necessária harmonização com os outros 

ramos das Forças Armadas, com a GNR e com as congéneres europeias.  

Neste sentido, e assumindo hoje as funções de Comandante, na sequência das de 2º 

Comandante e Diretor de Ensino, tenho certamente muitos desafios para enfrentar, que 

fazem parte da minha carta de missão, e dos quais destaco: 

- Continuar a afirmar a Academia como uma Escola de Comandantes para o Exército, para a 

GNR e para Portugal, constituindo-se como uma Instituição que pensa o futuro a 20 anos e 

que tem como estandarte da formação dos seus alunos, o equilíbrio mais adequado entre o 

ensino (o Saber), a educação física e o treino militar (o Fazer) e a formação comportamental 

(o Ser).   
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- Continuar a investir nos cursos de doutoramento em “História, Estudos de Segurança e 

Defesa”, de mestrado não integrado em “Guerra de Informação”, “Liderança Pessoas e 

Organizações” e “História Militar”, a par dos cursos de liderança, de formação militar 

complementar ou do vestibular, considerando que são estruturantes para o futuro da 

Academia Militar enquanto instituição universitária militar. 

- Continuar a apostar na internacionalização, ampliando o espaço do Erasmus Militar e do 

Erasmus Plus, ao nível dos docentes e discentes, pois constitui um instrumento de 

mobilidade e aprendizagem importantíssimo neste Mundo crescentemente globalizado. 

Gostava de ver mais alunos de diferentes Academias Militares nesta parada, assim como 

saber que tínhamos mais dos nossos a aprender nas nossas congéneres.  

- Reforçar o intercâmbio ao nível da Cooperação Técnico-Militar, mas também das relações 

bilaterais, em especial com os países aliados. 

- No plano interno, consolidar e ampliar as nossas relações com as mais relevantes 

instituições académicas, numa perspetiva de crescente aproximação e conhecimento 

mútuos, que conduza à permanente atualização do conhecimento cientifico e a uma 

acrescida sinergia civil-militar no campo da segurança e defesa. 

- Continuar a investir na Investigação, enquanto instrumento de criação de saber, quer 

através do CINAMIL, quer através de outras iniciativas dos docentes, idealmente com maior 

empenhamento dos alunos.  

- Tornar a Academia Militar num polo de pensamento estratégico em Portugal.  

- Trabalhar no sentido de criar polos de excelência nas áreas da Liderança, da História 

Militar, da Guerra de Informação e dos Estudos de Segurança Interna.  

- Ter sucesso no processo de revalidação da acreditação dos ciclos de estudos da Academia 

Militar por parte da A3ES, o qual constitui um marco importante das reformas que vêm 

sendo efetuados desde a opção pelo processo de Bolonha e que terá necessariamente 

consequências ao nível do prestígio da AM, de todos e de cada um de nós, do Exército, da 

GNR e de Portugal. Neste momento encontramo-nos em “postos de combate”, pois a visita 

das Comissões de Avaliação Externa terá lugar durante o próximo mês de junho. Exorto-vos 

assim, a darem o vosso melhor em apoio do GEPAQ, desde os docentes aos alunos, 

passando pelos chefes de departamento, coordenadores científicos e diretores de curso.  

- Consolidar os instrumentos de comunicação externa e interna, designadamente o novo 

site, o novo portal, o moodle e o sistema integrado de gestão académica, sem esquecer que 

o melhor instrumento de comunicação institucional somos todos e cada um de nós. 
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- Continuar a participar ativamente na implementação do DL 249/2015 relativo ao Ensino 

Superior Militar e ao Instituto Universitário Militar (IUM), e em especial no que respeita ao 

papel da Academia Militar como estabelecimento de ensino superior universitário militar 

na dependência do IUM, enquanto unidade orgânica autónoma na dependência hierárquica 

do CEME e funcional do Comandante do IUM. 

- Continuar a participar nas reformas ao nível dos ciclos de estudos e da organização 

interna, na sequência do processo de avaliação, mas também dos interesses do Exército e 

da GNR. 

- Reforçar a qualificação do corpo docente e cuidar da necessária sustentação dos 

doutorados militares.  

- Envolver mais os alunos no ensino, na investigação, no recrutamento, e em diferentes 

atividades culturais, desportivas e de cariz comportamental. 

- Envolver ainda mais todos os atores da Academia Militar nas diferentes atividades da 

responsabilidade primária da Academia Militar. 

- Investir no recrutamento e admissão, de modo a aumentar o número de candidatos e a 

melhorar ainda mais a qualidade. 

- Investir na Formação Militar em ligação privilegiada com a Escola das Armas, a Escola dos 

Serviços, a Escola do Serviço de Saúde e a Escola da Guarda. 

- Investir em Exercícios finais mais diversificados, com maior participação de alunos de 

outras Academias, à imagem de Chaves em 2015 e da Figueira da Foz em 2016, numa 

postura de maior aproximação à comunidade e às novas missões das Forças Armadas e das 

Forças e Serviços de Segurança. 

- Investir na melhoria das condições do ensino, da habitabilidade e de trabalho, o que 

infelizmente tem sido limitado nos últimos anos pelos orçamentos e pela burocracia e que 

pode levar ao balanceamento do centro de gravidade de Lisboa para a Amadora. A minha 

voz não se calará no sentido de, pela via hierárquica, fazer chegar ao comando do Exército, 

as limitações existentes a estes níveis, com consequências negativas em termos de imagem 

e funcionalidade. Mas a minha voz também não se calará no sentido da responsabilização 

de cada um de vós, no que concerne a manter, a limpar e a cuidar do que seja da 

responsabilidade de cada um. 

Caros Servidores da Academia Militar, Caros Alunos 
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Faço votos para que as dificuldades orçamentais, não signifiquem imobilismo e 

autocomiseração, mas representem um estímulo para um redobrado esforço de dedicação 

e zelo, no sentido de ultrapassarmos estes e outros desafios que nos forem cometidos. 

Sob as orientações do nosso General CEME, com o vosso contributo, com ponderação e 

com a necessária gestão das prioridades, procurarei tomar as decisões mais adequadas à 

realidade envolvente e aos interesses do Exército, da GNR, do IUM e das Forças Armadas. 

Caros alunos 
Dirijo agora as minhas palavras especialmente para vós.  

Vivi a Academia Militar desde 1979, então com 16 anos de idade, numa altura em que o 

país atravessava uma crise financeira considerável, enquadrado por uma geração de oficiais 

e sargentos marcada por uma guerra colonial que durou 13 anos e que matou cerca de 900 

militares portugueses por ano. 

Os valores que aqui me ensinaram foram determinantes para a minha vida militar e 

pessoal, assim como os maus exemplos a que assisti ao longo da vida. 

Ainda como cadete, abracei como lema de vida, as palavras de John Kennedy no seu 

discurso de tomada de posse como Presidente dos EUA (20Jan61): Não perguntes o que a 

tua Pátria pode fazer por ti; Pergunta o que tu podes fazer por ela.  

Tive também o privilégio de conviver com militares de referência formados nesta 

Academia, os quais me marcaram como militares e como cidadãos, e de que não posso 

deixar de destacar, entre outros, o General Ramalho Eanes, o General Firmino Miguel, o 

General Bettencourt Rodrigues, o General Loureiro dos Santos, o General Espirito Santo e o 

General Belchior Vieira.  

Valeu a pena. Vale a pena, pois vale sempre a pena servir Portugal e os Portugueses, seja no 

Exército ou na GNR.  

Este é o testemunho pessoal que vos quero dar no sentido de estudarem mais, de serem 

melhores militares, de serem melhores cidadãos, com mais saber, mais caráter e mais 

capacidade de liderança. 

Caros Servidores da Academia Militar, Caros Alunos 

Agradeço, na pessoa do COR Gomes da Silva, a todos os que, direta ou indiretamente, 

prepararam e participaram nestas cerimónias da minha tomada de posse. 

Para terminar, cito parte do Hino da Academia Militar, cuja letra foi escrita pelo meu 

insigne Comandante, o General Alcide d`Oliveira: 
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Força, Força, Academia,  

Força, Força, está na Hora 

Brilha a estrela que nos Guia 

Brilhará p`ela vida fora 

Amanhã também é dia 

Amanhã começa agora. 

Nos próximos amanhãs podem contar com a minha total lealdade, empenho e dedicação. 

Conto também convosco, pois a nossa missão é Nobre. 

Bem Hajam. 

Viva a Academia Militar. 

 

Amadora, 3 de Maio de 2016. 

O Comandante da Academia Militar 

João Jorge Botelho Vieira Borges 

Major-General 


