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NOTA DE ABERTURA
A acção militar ocorre em dois domínios principais, o campo físico
ou cinético e o campo das percepções ou psico-moral, neste
sentido, a execução de tarefas militares exige dos seus efectivos
capacidades operacionais, constituídas por três componentes: os
recursos humanos e materiais (Físicas); a base conceptual e
intelectual (Intelectual); as forças morais (o Moral). Elas constituem
os três pilares do potencial operacional das FAA e fundam a sua
base na história, cultura militar e na experiência operacional.
A formação e o treino militar cimentam e solidificam a coerência e
a maximização das componentes operacionais. Daí se deduz a
função primordial da Academia Militar do Exército (AMEx), que
consiste na formação dos oficiais do quadro permanente.
Face a acção militar existem funções operacionais chaves que
asseguram a combinação dinâmica das capacidades
operacionais. O chefe militar deve saber comandar, operar,
assegurar e ter o domínio da informação.
Face a acção militar existem funções
operacionais chaves que asseguram
a

combinação

dinâmica

das

capacidades operacionais.
O

chefe

militar

deve

saber

comandar, operar, assegurar e ter o
domínio da informação.

Ter o domínio da informação é uma função operacional chave que
cobre um conjunto de acções relativas a informação, inteligência
e a percepção. É este o âmbito que destaca as várias técnicas
usadas nas cartilhas, boletins informativos, revistas, internet, tv,
rádio, etc.
Devido a importância que tem a posse da informação e sua difusão,
ter o domínio dela é um grande desafio que abrange: a pesquisa
e exploração; a aquisição do conhecimento, os serviços de
inteligência, a gestão, difusão e protecção da informação; a
degradação do sistema de informação inimiga; o emprego
operacional da informação através da Acção sobre as
Percepções e o Ambiente Operacional (APEO) e a Comunicação
Operacional.
O objectivo do domínio da informação consiste em adquirir,
conservar a superioridade de informações e resume-se, em duas
esferas principais: o campo das percepções e das novas
tecnologias de informação e comunicação. A informação alimenta
todas funções operacionais, contribui directamente no alcance dos
objectivos militares graças a APEO.
A superioridade informacional contribui para ganhar a guerra,
preservar e confortar a legitimidade de acção militar, alcançar o
Estado Final Desejado (EFR) através da APEO.
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Grande parte dos engajamentos actuais os actores visam adquirir,
conquistar a superioridade informacional. As acções de concepção
e execução de campanhas de influência, estratégias de
comunicação se concebe no quadro Institucional ou multinacional.
Esta é a perspectiva sobre a qual se constrói a informação deste
boletim informativo.
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BREVE HISTÓRIAL DA AMEx
A Academia Militar do Exército é um estabelecimento de ensino superior, inserido no subsistema
de ensino superior Militar do Exército, que cumpre a missão de formar oficiais do quadro
permanente com qualidades requeridas no ambiente de rápido desenvolvimento tecnológico que
hoje se vive.
Assim, foi criada a AMEx a 9 de Setembro de 2009 ao abrigo do decreto presidencial no 41/09
do presidente da República e comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, que visa
a promoção de projecto de investigação pluridisciplinar fundamental e aplicada com interesse
para a defesa, realizar e apoiar o curso de especialização, actualização, qualificação, bem como
a realização de estágios em áreas de interesse da defesa nacional. Mas, antes disso, esta
unidade já teve várias denominações e respectivos comandantes que foram:
PERÍODO: DE 1976 À 1980

PERÍODO: DE 1980 À 1982

DESIGNAÇÃO: ESCOLA DE
SARGENTOS
CMDTE RAFAEL ZEMBO FATY VENENO

DESIGNAÇÃO: CENTRO DE INSTRUÇÃO
DE TROPAS GERAIS CMDTE BENEDITO

CMDTE: MAJOR - DOMINGOS HUGO SKS

CMDTE: CAPITÃO - MANUEL FRANCISCO

PERÍODO: DE 1982 À 1991
DESIGNAÇÃO: CENTRO DE
INSTRUÇÃO DE TROPAS
GERAIS CMDTE BENEDITO
CMDTE: CAPITÃO, “MAJOR,
T.CORONEL” - ANTÓNIO MÁRIO
GUIMARÃES ALVES

PERÍODO : DE 1992 À 1994
DESIGNAÇÃO: ESCOLA
REGIONAL CENTRO SUL
CMDTE: CORONEL ANTÓNIO MÁRIO
GUIMARÃES ALVES

PERÍODO : DE 1994 À 1996
DESIGNAÇÃO: ESCOLA
DE FORMAÇÕA DE
OFICIAL
CMDTE: BRIGADEIRO ANTÓNIO MÁRIO
GUIMARÃES ALVES

PERÍODO : DE 2009 À 2020
DESIGNAÇÃO: ACADEMIA MILITAR DO
EXÉRCITO
CMDTE: TEN. GENERAL - ANTÓNIO JOSÉ DE
SOUSA QUEIRÓS

PERÍODO : DE 1997 À 2009
DESIGNAÇÃO: ESCOLA
INTER-ARMAS DE OFICIAIS
CMDTE: BRIGADEIRO “TEN.
GENERAL - ANTÓNIO
MÁRIO GUIMARÃES ALVES

PERÍODO : DE 2020...
DESIGNAÇÃO: ACADEMIA MILITAR
DO EXÉRCITO
CMDTE: TEN. GENERAL – JOSÉ
ALBERTO VEIGA

A AMEx, no âmbito do cumprimento da missão, já realizou 22 cursos em diversas especialidades
No âmbito da cooperação a AMEx realizou 1 curso de oficiais da República da Guiné -Conacri,
com 83 especialistas.
Os cursos na Academia Militar do Exército têm a duração de cinco anos em diversas
especialidades.
A Academia Militar Do Exército, está localizada no Bairro da luz, na cidade do Lobito, Província
de Benguela.
A AMEx, é comandada p/Excia T/Gen. José Alberto Veiga.
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12º ANIVERSÁRIO DA AMEx
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Sob lema “AMEx 12º ANIVERSÁRIO RUMO AO DESENVOLVIMENTO DO EXÉRCITO”
comemorou-se no passado dia 09 de setembro de 2021, o décimo segundo aniversário
da existência da Academia Militar do Exército como Instituição de Ensino Superior Público Militar.
As celebrações do décimo segundo aniversário desta Academia, foram presididas por
sua Excelência, Brigadeiro Jacinto Dumbo Graciano, 2º CMDT em representação do
Comandante da Academia Militar, Tenente General, José Alberto Veiga. Ladeado pelo Senhor
Coronel, Moisés dos Santos Piruca, Comandante Adjunto para Educação Patriótica, estiveram
também presentes Oficiais a distintos níveis, Sargentos, Praças e Trabalhadores Civis, ficaram
marcadas com a realizações de actividades acadêmicas,
desportivas, recreativas, culturais e inauguração da Cátedra
reitora de Educação Patriótica (E.P).
O ponto mais alto foi a realização de um colóquio, moderado
pelo Senhor Coronel, António Manuel Ernesto, Chefe
Repartição de Educação Patriótica acompanhado de três
oficiais Capitães e professores desta Academia,
nomeadamente; Moreno Dongua, Fábio Bunga e Delgado
Lourenço,
que abordaram com clareza, precisão e
cientificidade o tema: “AMEx os Desafios do futuro” onde o
primeiro apresentou a contextualização histórica, o segundo refletiu sobre os desafios actuais
enquanto que o terceiro trouxe uma abordagem sobre os desafios futurísticos da AMEx.
No final, o presidente do acto teceu algumas palavras de consideração sobre o tema em causa.
tendo agradecido a prontidão dos prelectores e da organização.
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ADMINISTRADOR MUNICIPAL DO LOBITO EM VISITA
DE CORTESIA A AMEX

No passado dia 23 de Setembro de 2021, a Academia Militar
do Exército (AMEx), recebeu a visita de cortesia do
Administrador Municipal do Lobito Dr. Evaristo Calopa Mário.
Acompanhado de membros do seu pelouro, a mais alta entidade
político-administrativa da cidade ferro-portuária do Lobito,
visitou esta Instituição de Ensino Superior Militar e foi recebido
por sua
Excelência, Tenente
General, José
Alberto
Veiga, Comandante da AMEx, na presença de Oficiais a
distintos níveis, Sargentos Praças e trabalhadores civis. Já na
sala de conferências local, a delegação da administração
municipal, foi brindada com uma mensagem de boas-vindas na
voz
do
senhor Coronel, Moisés
dos
Santos
Piruca, Comandante adjunto para educação patriótica onde
na mesma reforçou o desejo da AMEx continuar a ser uma
instituição activa, participativa no apoio incondicional da
materialização dos programas da administração municipal rumo
ao desenvolvimento da comunidade lobitanga. Seguiu-se a
apresentação de um informe síntese, sobre o funcionamento
estrutural da Academia Militar, com principal realce no processo
docente educativo.
Por sua vez, o Administrador municipal manifestou a sua
satisfação e agradeceu a calorosa recepção, tendo informado
aos presentes que a sua visita de cortesia a esta Instituição
Militar, enquadra-se no programa de gestão participativa e na
promoção do diálogo com as comunidades e Instituições locais,
que o seu executivo tem estado a levar a cabo, com o objectivo

de discutir os problemas
locais e encontrar soluções
conjuntas,
para
o
crescimento
e
desenvolvimento da sala de
visitas de Angola.

O
Sr.
Administrador
Municipal, terminou a sua
visita a esta Instituição
Militar assinando o livro de
honra.
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ESTUDANTES DO CURSO DE COMANDO E ESTADO
MAIOR DA ZÂMBIA VISITAM A AMEx

A Academia Militar do Exército recebeu no dia 29 de Setembro, uma delegação de Estudantes do
Curso de Comando e Estado Maior do Colégio da de Defesa da Zâmbia, chefiada pelo Coronel:
Charles Kwand’a, acompanhado pelo Adido de Defesa Zambiano em Angola, Senhor Brigadeiro:
Ciacope e pelo Senhor Coronel Bartolomeu A. Santos, representante do Ministério de Defesa
Angolana.

A visita teve como objectivo estreitar relações no
domínio Militar, Ensino, Económico e Social entre
os dois Estados.
A delegação foi recebida por Sua Excelência
Tenente General José Alberto Veiga, Cmdte da
AMEx.
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OFERTA DO LIVRO “VIVER ACADEMIA” AO EXMO.
COMANDANTE DA AMEx

No dia 29 de Setembro de 2021 a Assessoria Portuguesa, na pessoa do Tenente-Coronel de
Cavalaria Carlos Gabriel, fez entrega do livro “Viver Academia” ao Exmo. Tenente-General José
Alberto Veiga, Comandante da Academia Militar do Exército (AMEx).
O livro foi uma oferta do Exmo. Major-General Luís António Morgado Baptista Comandante da
Academia Militar de Portugal e, este pequeno acto simbólico, demonstra as excelentes relações
pessoais e institucionais que unem os Exmos. Comandantes, as instituições e os dois países.

O Exmo. Comandante da AMEx reiterou votos
de sucessos para a assessoria portuguesa e
para todos os trabalhos em curso e a
desenvolver, em estreita cooperação, entre os
militares portugueses e angolanos.
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ABERTURA DO ANO ACADÉMICO NA AMEx

N

o dia 01 de Outubro,
realizou-se
Abertura

acto
do

de
Ano

Acadêmico 2021/2022,
na AMEx.

O acto que ocorreu em parada, foi
presidido

por

sua

Excelência

Tenente General – José Alberto
Veiga, Cmdte da AMEx, ladeado por
Coroneis – Moisés dos Santos
Piruca,

Cmdte

Adjunto

para

Educação Patriótica e Jacob´s Shandley Viongo, Director de Ensino e pelos assessores Cubano e
Português.
Ao tomar a palavra, o Comandante começou por referir a dificuldade vivida durante o ano 2020,
devido a Pandemia da COVID-19.
“Tivemos um ano acadêmico atípico devido a pandemia que assolou o mundo, foram momentos
difíceis nos quais até certo ponto mostramo-nos fragilizados, face a uma doença desconhecida da
qual não possuíamos solução imediata, mas sem o luxo de suspender tudo, abraçamos o desafio
de continuar o processo docente para não perder o mês, o semestre e enfim o ano lectivo
2020/2021. Aqui porém importa renovar a nossa gratidão a todos vocês homens, mulheres e
docentes que aderiram ao nosso modo de funcionamento ajudando uns aos outros e vestindo a
camisa apertada da AMEx diante dos nossos cadetes”.
Ao terminar a sua intervenção, recomendou aos Docentes e Oficiais a distintos níveis que
incentivassem os Cadetes a adaptarem-se ao contexto universitário no qual estão inseridos.
Testemunharam o acto oficiais Superiores, capitães e Subalternos, Sargentos, Praças, Cadetes e
trabalhadores Civis.
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SEXTA-FEIRA ACADÉMICA
No passado dia 20 de Agosto do corrente ano
este

Programa

Académico

teve

como

prelector o Senhor Coronel Lourenço Victor
Bingo, Chefe do CIDI, que apresentou o
Tema: Como diferenciar a ciência da
pseudo-ciência?

-

Reflexões

para

a

formação de formadores.
Começou por dizer que este assunto tem
preocupado bastante a sociedade científica
Coronel Lourenço Victor Bingo
Chefe do CIDI e Doutorando em Ciências
de Educação.

sobretudo no que diz respeito ao problema da
compreensão do paradigma hodierno de
ciência versus pseudo ciência, assim como as

COMO

DIFERENCIAR

A

CIÊNCIA

DA

PSEUDO-CIÊNCIA?
A AMEx sendo uma

científico,
instituição de Ensino

Superior com o encargo social de formar
Oficiais do Quadro Permanente do Exército,
incentiva o seu Corpo Docente a investigar e
apresentar os respectivos resultados. Assim,
o

Centro

de

Investigação,

Desenvolvimento e Inovação (CIDI), criou o
Programa

condições que determinam o conhecimento

denominado

“SEXTA-FEIRA

ACADÉMICA”.
Todas as Sextas-feiras acorrem à Sala de
Conferências local vários Professores que
junto do Prelector reflectem sobre diferentes

os

quais

obrigação

reflectir

apetrechar

de

vêm

sendo

“Como

modo

pleno,

nossa

fazer
o

para

referido

conhecimento no seio dos formadores de
novos Oficiais do Exército?”.
Mais adiante disse que devemos entender a
CIÊNCIA-(tcientia em latim) como resultado
de um conjunto de complexos processos
sistemáticos desenvolvidos para analisar,
explicar e transformar a realidade, com o fito
de encontrar um conhecimento novo ou
enriquecer o conhecimento já existente. Ela
distingue-se

temáticas e contribuem para a partilha de
conhecimentos e informações.
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da Teologia, revelação ou espiritualidade na

mera curiosidade intelectual. Aqueles que

medida em que oferece uma visão sobre o

cultivavam essa busca do saber pelo saber

mundo

foram chamados filósofos (traduzindo, “os que

físico

obtido

pelas pesquisas

e

testes empíricos.

amam ou buscam a sabedoria”). É nesta

Virando-se para o homem, lembrou que desde

perspectiva humana que surge a nossa

a sua origem, sempre cuidou de obter

indagação “Poderão os formadores alcançar a

conhecimento sobre os objectos que o

plena compreensão da diferença entre ciência

cercam,

sua

e pseudo-ciência?” Outra pergunta que se

sobrevivência. Tal conhecimento histórico e

coloca ”Estarão os programas e métodos

biologicamente primitivo é, pois, antes de

escolhidos à altura para o alcance desse

tudo, um saber como um conhecimento

desiderato?”

motivado por algo externo à actividade

Para concluir , disse que nesta era de

cognitiva propriamente dita: a necessidade de

imparável

controlo dos fenómenos naturais.

imprescindível a manutenção da firmeza

O prelector, referiu-se à Grécia Antiga e a sua

cognitiva e, é mister que o formador nunca

importância,

uma

dispense atenção às suas competências

perspectiva cognitiva nova: a busca do

científicas, pedagógicas e comunicacionais,

conhecimento pelo próprio conhecimento, por

sob risco de ser ultrapassado gratuitamente

pois

disso

no

depende

surgimento

a

de

desenvolvimento

cibernético

pela insolência do conservadorismo.
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COMEMORAÇÕES DO 30º ANIVERSÁRIO DAS FAA
No passado dia 9 de Outubro,
comemorou-se o 30º (Trigésimo)
aniversário da institucionalização
das Forças Armadas Angolanas
(FAA),

Sob

o

Lema

“Forças

Armadas Angolanas, 30 anos de
luta e de victórias, na defesa de
integridade territorial”.
O acto foi presidido por sua
Excelência Tenente General –
José Alberto Veiga, Cmdte da
AMEx, ladeado por Coroneis – Moisés dos Santos Piruca, Cmdte Adjunto para Educação Patriótica,
Jacob´s Shandley Viongo, Director de Ensino, Assessores Cubano e Português.
Na sua intervenção, o Comandante da AMEx, fez uma retrospectiva histórica, sobre a origem das
Forças Armadas Angolanas, e apontou que o benefício mais óbvio para um país, ao constituir as
suas Forças Armadas, é a garantia da defesa da inviolabilidade do seu território, actuando como
factor de persuasão contra eventuais ameaças externas.
Ao concluir salientou que as FAA são constituídas por uma população eminentemente jovem. Por
isso, também têm responsabilidades acrescidas no processo de ensino, formação e instrução
contínua dos cidadãos chamados a servir a instituição militar e a sociedade no seu todo.
Durante o acto Sua Excia Cmdte da AMEx, fez a entrega de Louvor ao senhor Coronel Reformado
– José Ferreira Banqueiro, por ter ministrado uma palestra subordinada ao tema: “Forças Armadas
Angolanas e sua evolução histórica” no passado dia 07, na sala de conferencias local. Ao efetualo o Cmdte agradeceu pala disponibilidade do Coronel, pela sua contribuição na transmissão dos
conhecimentos adquiridos durante o seu percurso militar.
E pediu ao Coronel reformado que não se feche sempre que for solicitado, porque as portas da
AMEx estão sempre abertas para recebe-lo.
Testemunharam este acto oficiais a distintos níveis, Sargentos, Praças, cadetes e trabalhadores
Civis desta Instituição de Ensino Superior Público Militar.
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PERFIL DO 1º CABO MAIS VELHO DA AMEx
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1. Nome: Domingos Fernando
2. Filiação: Luís Fernando e Rosa Calumbo
3. Data de Nascimento: 03 de Julho de 1957
4. Naturalidade: Benguela
5. Estado civil: Solteiro
6. Patente: Primeiro Cabo
7. Peso: 60 kg
8. Altura: 1, 73 cm
9. Número de filhos: 12
10. Habilitações literárias: 7ª classe
11. Nº do calçado: 42
12. Data de incorporação: 03 de Março de 1981
(Benguela) nas FAPLA;
13. Data de incorporação nas FAA: 22 de Abril
de 1993 (Lobito);
14. Formação Militar: Estudou na Escola de
Especialistas menor de logística,
Comandante Francisco Ngombe – Luanda;
15. Função: Chefe de Refeitório de oficiais
Superiores;
16. Que posto desejaria alcançar na vida
militar?
R: Pelo tempo, gostaria de ser pelo menos,
oficial do quadro permanente;
17. O que lhe marcou mais durante estes anos? R: A guerra que houve;
18. Que acontecimento histórico de Angola foi mais marcante para si?
R: A conquista da paz (permanência da paz);
19. O que desejaria que o estado angolano fizesse para si depois da sua reforma?
R: Que melhorasse a minha condição de vida, pelo menos que me dessem uma casa,
porque nem casa própria tenho e com a quantidade de filhos em idade escolar não me vejo
a sustenta-los sem casa;
20. Prato preferido: Funge com peixe;
21. Fruta preferida: Laranja;
22. Desporto preferido: Futebol onze;
23. Clube preferido: 1º D’agosto;
24. Religião: Católico;
25. Perfume preferido: água de colónia;
26. Peça de roupa preferida: Camisa;
27. Programa televisivo: Telejornal;
28. Cidade preferida: Huambo;
29. Leitura: Bíblia sagrada;
30. País que gostaria de conhecer: Brasil;
31. Conselho para juventude que está ou que queira ingressar às Forças Armadas Angolanas:
R: Desejo-lhes uma boas vindas as FAA porque são os futuros continuadores da nossa
revolução.

INFO-AMEx

Edição: Setembro - Novembro de 2021

“Honra à Unidade Nacional”
I

HINO DA AMEx

No coração de Angola Pátria
amada Brotou uma semente
poderosa
Academia Militar do Exército
Luzeira da investigação científica
Somos valorosos Cadetes
Amantes da arte militar
Forjados na táctica de combate
Unidos na camaradagem
Refrão
Com orgulho e bravura
Somos jovens militares
Que ostentamos a nobre Insígnia
Da Academia Militar do Exército
II
Vitoriosos a nossa meta
alcançaremos De ser Oficiais do
Exército angolano
Em prol da defesa da Nação
Para glória do nosso povo
Em memória dos nossos heróis
Içamos a nossa bandeira
Símbolo da angolanidade
Honra à Unidade Nacional
Refrão
Com orgulho e bravura
Somos jovens militares
Que ostentamos a nobre Insígnia
Da Academia Militar do Exército
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