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“Todos que escreveram
um texto sabem quanto é
difícil transcrever no papel
as ideias que parecem claras quando as temos no espírito”
Ten. General - José Alberto Veiga
Comandante da AMEx

O

objecto da teoria
consiste no aprofundamento
dos
conceitos e métodos, com vista a obter um saber utilisável universalmente,
independemente da geografia
e da história.
Apesar das suas carências a
teoria é necessária. Sob sua
forma descritiva para ordenar
o nosso saber sobre os fenómenos conflituais; para definir
as categorias do pensamento, os conceitos e instituir uma
linguagem unívoca própria de
comunicação entre todos actores.
A teoria é necessária para ajudar o prático a decidir, para
anunciar correctamente as
suas ordens e precisar os la-

ços de determinação.
Ela é um esquema, um programa para registar, classificar
e organizar dados e conhecimentos. Tem um poder preditivo, organizativo e valor crítico.
A sua função apresenta três
aspectos principais, nomeadamente a função de expressão,
de comunicação e de representação.
No entanto, a escrita não é
uma simples mudança de suporte, pois ela obriga o actor a
um esforço de rigor e de abstracção. Todos que escreveram
um texto sabem quanto é difícil
transcrever no papel as ideias
que parecem claras quando as
temos no espírito.
A escrita mostra as lacunas, as
imprecisões e as contradições
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do pensamento.
Através da comunicação o
mestre transmite o seu saber
ao leitor anónimo. Esse conhecimento pode ser oral ou escrito como é o caso do exercício
que é feito neste boletim informativo da Academia Militar do
Exército (AMEx).
A aceleração da evolução tecnológica, as transformações
sociopoliticas que culminam
sobre as mutações da arte da
guerra dão importância a função de comunicação. Por esta
razão trimestralmente se publicam as principais matérias
relevantes dos factos mais importantes da vida da AMEx e
não só.
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CMDTE DA AMEx, FAZ ABERTURA DA
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO
“Esta campanha, traduz a nossa vontade de manter e fortalecer a disciplina no seio dos efectivos e constitui uma oprtunidade para se continuar
a educar os militares”

N

o âmbito do fortalecimento da disciplina militar e elevação do estado
psico-moral dos efectivos na
Academia Militar do Exército,
teve lugar, no dia 28 de Janeiro, o acto simbólico de abertura da campanha presidido
por Sua Excia Ten. General
- José Alberto Veiga - Cmdte
da AMex.
Com o objectivo de Sensibilizar, Despertar, Incentivar,
Alertar e Reforçar, a “Campanha de Sensibilização” vai dar
resposta às preocupações relativas à necessidade do reforço da consciência patriótica, jurídica, sanitária e cívica
no seio dos efectivos, através
da promoção dos mais altos
valores militares consubstanciada numa conduta disciplinar e ética mais digna.
No seu discurso, o Cmdte sublinhou que - “os verdadeiros
militares reconhecem-se pelo
nível da sua educação cívica,
moral, patriótica e pela sua
entrega e prontidão no cumprimento das ordens e disposições emanadas superiormente”.
Esta campanha, traduz a nossa vontade de manter e fortalecer a disciplina no seio dos
efectivos e constitui uma opr-

Texto: André Mabiondo (Anderson)
Foto: Feliciano Gabriel (Chipa)

tunidade para se continuar a
educar os militares a pautarem pelo seu bom comportamento e a sua conduta nos limites estabelecidos pela lei e
pelos regulamentos militares.
Independentemente da sua
formação, grau militar ou especialidade, os militares devem ser disciplinados, cidadãos honrados, respeitados e
consequentemente homens e
mulheres exemplares e devotados à pátria e ao povo.
O militar deve conhecer os
seus direitos e obrigações.
Deve também conhecer os
pilares que sustentam as Forças Armadas Angolanas de
um Estado democrático e de
direito como o nosso, seguir
os padrões de conduta individual e colectiva própria de um
grande servidor do Estado e
5

do seu povo.
No Quartel ou fora dele, nas
suas relações com a sociedade e com as autoridades,
o militar deve orientar-se permanentemente pelos valores
que engrandecem a nossa
pátria.
Para terminar, o presidente
do acto exortou os Comandantes, Chefes e Oficiais a
distintos níveis, bem como
todas as áreas intervenientes
neste processo, a engajarem-se com o sentido de responsabilidade e de missão na
concretização dos objectivos
a que esta campanha se propõe, pois o Exército tem de
continuar a ser a expressão
de uma organização perfeita,
disciplinada, coesa e capaz
de constituir um verdadeiro
modelo e exemplo de dedicação e sacrifício de bem servir
a pátria.
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VISITA DO INSPECTOR GERAL DA
DEFESA NACIONAL A AMEx

N

o dia 04 de Fevereiro, “Dia do Início
da Luta Armada e
de Libertação Nacional”, a Academia Militar do
Exército (AMEx) recebeu a
ilustre visita de Sua Excelência
General Marques Correia Banza, Inspector Geral da Defesa
Nacional. A visita foi recebida
por sua Excelência Brigadeiro,
Jacinto Dumbo Graciano, 2º
Comandante em representação de sua Excia Comandante da AMEx, Tenente General
José Alberto Veiga.
Na sala de conferências local, o
visitante foi brindado com uma
mensagem de boas vindas na
voz do Sr. Coronel Moisés dos
Santos Piruca, Comandante
adjunto desta Instituição de
Ensino Superior Militar. De seguida foi-lhe apresentado o informe sobre o estado actual da

Texto: Capitão - Arminda Camati Pongolola
Foto: 1º Cabo - Bartolomeu Paulo

Academia, pelo Senhor Coronel Júlio Missão Tomé, Chefe
do Departamento de Ciências
Sociais Humanas e Línguas.
Ao tomar a palavra, Sua Excelência General Marques Correia Banza, referiu-se ao estado actual da Inspeção dentro
das Forças Armadas Angolanas (FAA) salientando que o
quadro actual não é favorável. Fez saber, também, que
as dificuldades pelas quais as
FAA estão a passar resultam
do mau comportamento e da
falta de sentido de estado de
alguns de nós “porque dinheiro nunca faltou”. Continuando,
o General Inspector da Defesa
Nacional, citou o Comandante em Chefe, dizendo que “as
FAA estão na linha de frente
no combate à corrupção”, por
isso este exercício não tem
sido fácil, enfatizou.
6

Fez, também, uma breve apresentação das principais tarefas deste órgão do Ministério
da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria (MINDENVP), o
qual é encarregue de controlar,
fiscalizar e certificar a correcta
administração dos recursos
humanos, materiais e financeiros, postos pelo Estado, à disposição das FAA e demais órgãos e serviços integrados no
MINDENVP, sob sua tutela ou
superintendência, bem como a
correta observância da legislação, em vigor. A mesma desenvolve a sua acção em todo
o território nacional, na cadeia
hierárquica do MINDENVP e
nas FAA, nas unidades empenhadas em missões no exterior do país, bem como junto
das Chancelarias de Defesa
e do colectivo de estudantes e
bolseiros militares.
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CMDTE DA AMEx PRESIDE O ACTO DE
ENCERRAMENTO DO II CURSO DE FORMAÇÃO
DE OPERADORES DE LAVANDARIA

N

o passado dia 11 de
Fevereiro do presente ano (2022)
decorreu o encerramento do 2º curso de Formação de Operadores de Lavandarias, que ocorreu na Escola
de Especialistas de Logística
do Lobito.
Com o objectivo de conceber
uma logística que se ajuste a
multiplicidades de situações,
de emprego de forma específica, capaz de prever e prover
apoio no asseguramento das
tropas, nos desafios apresentados no seu dia-a-dia, as
Forças Armadas Angolanas
(FAA) realizaram o 2º Curso
de Formação de Operadores
de Lavandarias, na Escola de
Especialistas de Logística que

Texto: T.Civil - Serafim Cabita
Foto: 1º Cabo - Bartolomeu Paulo

contou com a participação de
101 formandos, do Estado
Maior General, Exército, Força
Aérea e Marinha.
O Acto de encerramento foi
presidido por Sua Excia Ten.
General José Alberto Veiga,
Comandante da Academia
Militar do Exército em representação de Sua Excelência,
General Comandante do Exército, Jaque Raúl. Durante sua
intervenção o Comandante da
AMEx, começou por dirigir palavras de apreços aos profissionais da linha da frente que
têm tido a responsabilidade de
tentar amenizar os estragos
que a pandemia da COVID-19
causou em todos os sectores
da sociedade, enfatizou também o esforço que as FAA em
7

geral e o Exército em particular têm desenvolvido para
continuar a elevar o nível de
prontidão das forças promovendo capacitações e especializações, mesmo com a actual
conjuntura global.
Aos formandos, o Tenente General, exortou a autodisciplina,
discernimento e comportamento exemplar, autodomínio
e cultivar a capacidade de submeter-se a regras para o bem
das suas unidades e das FAA.
Terminou
sua
intervenção
agradecendo ao Comando da
Escola de Especialistas de Logística, professores instrutores
e monitores que tornaram possível a formação, “cumprindo
assim a árdua missão de partilhar sabedoria e formar Homens” e demonstrou o desejo
de ver cada um dos formandos
dar o melhor de si.

INFO-AMEx
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BANCO NACIONAL DE ANGOLA FALA DE
POUPANÇA E INVESTIMENTO NA AMEx

N

o dia 22 de Fevereiro, a Academia
Militar do Exército
(AMEx),
acolheu
a Delegação Regional Oeste
do Banco Nacional de Angola
(DRO-BNA)que ministrou uma
palestra subordinada ao tema
“Poupança e Investimento”.
No âmbito das políticas económicas e financeiras que o
Estado angolano tem levado a
cabo, através do Banco Nacional de Angola (BNA), entidade
reguladora do sector financeiro, com a introdução de um
amplo programa de educação
e inclusão financeira que tem
como objectivo promover a literária financeira no seio da
população, expandir os serviços financeiros e elevar a taxa
de bancarização no território

Texto: T. Civil - Serafim Cabita
Foto: T. Civil - André Mabiondo (Anderson)

nacional.
Foi com essa finalidade que a
Delegação Regional Oeste do
BNA, em Benguela, fez deslocar à AMEx, técnicos para
abordar, em palestra, o tema
Poupança e Investimentos. A
mesma foi presidida pelo Sr.
Coronel Moisés dos Santos
Piruca, em representação de
Sua Excia Ten. General, José
Alberto Veiga, Cmdte da AMEx
e teve como palestrante o Sr.
Mário Vasconcelos, Chefe do
Sector de Supervisão Bancário e Acompanhamento.
O palestrante apresentou os
conceitos de renda, consumo, poupança, bancarização,
risco e investimentos, durante
a sua explanação deu maior
ênfase na necessidade de adquirir-se “cultura financeira,
8

planificação das necessidades
correntes, gastar apenas o necessário e aprender a fazer a
racionalização dos rendimentos”. apresentou alguns serviço e produtos bancários que
têm sido postos à disposição
da população com intuito de
incentivar a formalização da
economia.
Por sua vez, na condição de
anfitrião, o Sr. Coronel Piruca,
agradeceu a inciativa da DROBNA em Benguela, por escolher esta Instituição de Ensino
Superior Militar do Exército,
para acolher um tema que é
bastante pertinente, actual e
relevante, pelo que almejou
voltar a receber a delegação,
para actividades semelhantes
de modo cultivar-se no seio do
efetivo a capacidade de gastar
apenas por necessidade.
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MARÇO, MÊS DA MULHER
“Março rima com Mulher. O mundo inteiro celebra, no dia 8, o
Dia Internacional da Mulher”

Texto: Capitão - Arminda Camati Pongolola
Foto: 1º Cabo - Bartolomeu Paulo

As lições da História
Março rima com Mulher. O
mundo inteiro celebra, no dia
8, o Dia Internacional da Mulher. A história é mestra da
vida e, conhecer como tudo
começou, ajuda-nos a valorizar ainda mais esta data.
Em 1908, nos Estados Unidos da América, 15 mil mulheres corajosas desfilaram
pelas ruas de New York para
exigir três coisas importantes:
o direito ao voto, melhores
salários e redução do número
de horas diárias de trabalho.
Os resultados não foram imediatos mas a semente estava
lançada e germinaria.
Logo em 1910, Clara Zetkin
sugeriu a criação de um Dia
Internacional da Mulher. Tal
proposta foi apresentada em
Copenhague na Conferência

Internacional das Mulheres
Socialistas. Ali estavam representados 17 países e todas as 100 mulheres presentes aprovaram a proposta.
Logo no ano seguinte, houve
celebrações deste Dia em países como a Alemanha, Áustria, Dinamarca e Suíça. Mas
foi preciso esperar por 1975,
ano em que a Organização
das Nações Unidas oficializou a celebração deste Dia
Internacional da Mulher.
Outro dado relevante prende-se com a data, 8 de Maio.
Foi neste dia que, na Rússia,
em 1917, um grupo de mulheres e mães, iniciou uma
greve pela paz e pelo pão.
Foi tão forte e eficaz que o
Czar acabou por abdicar e o
governo provisório que assumiu o poder concedeu o voto
9

às mulheres. Foi esta a razão
evocada para que o Dia Internacional da Mulher fosse e
seja ainda, celebrado a 8 de
Março.
Ser Mulher hoje
Em cada ano a ONU define um tema e, para 2022,
é: ‘Igualdade de género hoje
para um amanhã sustentável’. Este tema tem sido muito reflectido nos últimos anos.
As estatísticas continuam a
provar que há mais homens
que mulheres nas lideranças
dos países, das empresas,
das instituições universitárias
e entre entidades religiosas.
Há que investir-se na igualdade de género.
A desigualdade no género
também se verifica em contextos onde se pratica assumidamente a Poligamia,

INFO-AMEx
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pois tal significa que um homem precisa de várias mulheres para o saciar e servir.
Há narrativas dramáticas de
mulheres, sobretudo jovens
e incautas, que se vêm obrigadas a oferecer o seu corpo
para alcançarem boas notas
na Escola, ou então para ter
acesso a determinada vaga.
Movimentos como o ‘me too’
vieram levantar o véu do dramático abuso sexual a que
muitas mulheres são submetidas por homens que, por
terem poder e ocupar cargos
de responsabilidade, se sentem no direito de abusar sexualmente das mulheres com
quem trabalham.
Contra o tráfico de mulheres
Organizações fortes, como
a ‘Talitha Kum’, Rede Internacional contra o Tráfico de
Pessoas, fundada em Itália
pela União das Superioras
Gerais das Congregações
Religiosas Femininas, hoje
está espalhada pelo mundo
inteiro e, entre outros compromissos, investem muito
na denúncia do tráfico humano de mulheres e trabalham
com algumas das mulheres
vítimas desta forma abominável de abuso. Está presente
em muitos países do mundo,
como se pode ver no site oficial desta Organização (talithakum.info). Estão a expor,
em diversos países do mundo, uma foto-reportagem de
intervenções contra o tráfico
de mulheres nos EUA, Itália,
Guatemala, Nigéria, Filipinas,
México e Tailândia. O Governo Norte Americano premiou-a em 2020.

Mulheres notáveis
A História angolana, regista nomes de mulheres bem
conhecidas que se notabilizaram por seus feitos heróicos. Mas há que reconhecer
que falta percorrer um longo
caminho para que a igualdade de género aconteça. Das
mulheres que, nos nossos
tempos, ganharam forte notoriedade e reconhecimento público, salientamos três
(não tão conhecidas por nós),
todas elas muito diferentes:
Valentina Tereshkova, Russa,
a primeira mulher cosmonauta; Madre Teresa de Calcutá,
nascida na Macedónia, reconhecida pela sua Missão em
Calcutá, na Índia; e Kamala
Harris, a primeira mulher a
ser eleita como Vice-Presidente dos Estados Unidos.
Faremos uma breve apresentação biográfica destas
três mulheres que marcaram
e marcam ainda a história recente.
Valentina Tereshkova

viajou para o espaço a bordo
da Nave Vostok 6. Foi uma
viagem arriscada, mas cheia
de sucesso que mereceu a
condecoração de diversos
países, começando pelo seu.
É, até aos dias de hoje, a única mulher a tripular uma nave
espacial. Nascida e criada
por uma família proletária,
conseguiu aos 24 anos iniciar
os estudos de Cosmonáutica.
Após longo período de testes, foi a escolhida para ir ao
espaço. A sua foto em traje
espacial percorreu o mundo
inteiro. A viagem de Valentina ocorreu a 16 de Junho de
1963, completando 48 órbitas
ao redor da terra, durante 71
horas e quase três dias no
espaço.
Regressou à terra firme, de
pára-quedas, num voo inesperado, pois devia cair no mar
e o vento desviou-a para terra. Para perpetuar o momento, foi colocada uma estátua
de Valentina no lugar em que
ocorreu a aterragem.
A sua vida familiar também
mudou em 1963, quando casou com o Astronauta Andrian
Nikolayev, de quem tem uma
filha. É, actualmente, deputada em Moscovo.
Madre Teresa de Calcutá

Ousou entrar num mundo que
era exclusivo dos homens, o
espaço! Nascida na Rússia a
6 de Março de 1937, Valentina notabilizou-se quando
10
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Referência mundial na prática da caridade, com uma vida
marcada pela entrega aos povos mais pobres, sobretudo
na cidade indiana de Calcutá.
Nasceu na actual Macedónia
do Norte, filha de pais vindos da Albânia. Católica de
origem e formação, acabaria
por se fazer freira numa Congregação Religiosa dedicada
ao ensino. Trabalhava num
grande Colégio, que acolhia
sobretudo meninas ricas,
quando sentiu um apelo interior a deixar tudo e ir tomar
conta dos pobres miseráveis
que jaziam abandonados nas
ruas de Calcutá.
Foi uma decisão arriscada
e corajosa, mas sobretudo
humanista. Discreta nos primeiros tempos, seria alvo do
‘ataque’ de jornalistas que se
começaram a interessar muito pela sua dedicação aos
mais pobres e abandonados
de Calcutá. Beneficiou de
elevado reconhecimento em
1979 ao ser agraciada com o
Prémio Nobel da Paz. Andou
pelo mundo inteiro a fazer
conferências e a apelar para
a solidariedade com os mais
pobres do mundo.

Fundou a Congregação das
Irmãs da Caridade, um instituto que depressa chegou à
dezenas de países e cativou
milhares de jovens mulheres

que abraçaram a vida religiosa. O mundo reconhece-a
como a Mãe dos Pobres, ícone da solidariedade humana
universal e a Igreja Católica
reconheceu-a como Santa,
canonizando-a.
Foi beatificada em 2003 pelo
Papa João Paulo II e canonizada em 2016 pelo Papa
Francisco na Praça de São
Pedro, no Vaticano.
Kamala Harris

É a primeira vice-presidente
da história dos Estados Unidos da América. Se há menos de 60 anos, Martin Luther
King tinha ainda de lutar contra o racismo, é um sinal extraordinário o facto de Barak
Obama ter sido eleito Presidente e agora Kamala Harris
ser a actual Vice-Presidente
dos EUA.
Nasceu em Oakland a 20 de
outubro de 1964. O pai nasceu na Jamaica e a Mãe na
Índia. Formou-se em Arte e
em Direito. Percorreu um longo caminho como advogada
e política, até se tornar na 49ª
Vice-Presidente dos EUA. No
11

Estado da Califórnia desempenhou o cargo de Senadora e foi a primeira mulher a
exercer a função de Procuradora-Geral a partir de 2010.
Notabilizou-se ao avançar
medidas pontuais no combate ao tráfico de droga, integração de imigrantes e políticas prisionais humanizadas.
Candidatou-se à Presidência
Americana em 2019, mas seria eleita Vice-Presidente em
2020.
Para concluir esse artigo, diria que a celebração do Dia
Mundial da Mulher dá força a
uma reflexão cada vez mais
aprofundada e corajosa sobre a dignidade das mulheres
e os direitos de que gozam.
Também nos permite avaliar
com frontalidade as muitas
formas de discriminação de
que são vítimas. É igualmente fundamental combater todas as formas de tráfico, exploração e abuso.
Se Nelson Mandela escreveu ‘o longo caminho para
a liberdade’, as mulheres de
hoje sobretudo as Angolanas
e mais ainda as mulheres militares, estão já a pôr por escrito ‘o longo caminho para
a igualdade’. Claro que nos
referimos à uma igualdade de
género que assente na complementariedade homem-mulher que ajuda a construir um
mundo mais humano e mais
fraterno.
Por: Capitão - Arminda Margarida
Camati Pongolola
Fotos: google
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DIRECTOR DE ENSINO FALA SOBRE
O PROCESSO DOCENTE NA AMEx
“Os especialistas de armas e asseguramentos do Exército eram formados na
Escola Inter-Armas de Oficiais de nível Básico, para corresponder às exigências da época. Grande parte do processo de formação dos quadros superiores”
era feita no exterior do país.
De acordo com o Artigo 2º do II
Capítulo do Estatuto Orgânico,
à Academia Militar do Exército
tem por missão:
*

*

N

Texto: Coronel - Jacobs Chandley Viongo
Foto: T. Civil - André Mabiondo (Anderson)

o âmbito do processo de reedificação
das Forças Armadas
Angolanas (FAA) e
com a criação das Instituições
de Ensino Superior Militar,
numa perspectiva de subsistema do ensino, estes cursos
têm a sua origem na Academia
Militar do Exército (AMEx) que
desde 2013 até 2021, graduou
um total de 510 Oficiais para
diferentes especialidades do
Exército, marcando assim, de
forma indelével a sua importância na formação de Quadros necessários para o suporte humano do processo de
modernização e requalificação
das FAA.

A AMEx, surge com vista a
responder às necessidades de
formação de quadros de acordo com as exigências científicas, metodológicas, técnicas e
tecnológicas das Armas e asseguramentos, tendo em atenção a necessidade de completar as Unidades do Exército
segundo as normas vigentes.
À Academia Militar do Exército é uma Instituição de Ensino
Superior Militar, designada por
AMEx, inegrada no sistema de
ensino superior militar angolano que desenvolve actividades de ensino, investigação e
de apoio à comunidade, bem
como ministrar cursos em áreas de interesse para a defesa
nacional.
12

*

Formar oficiais para o Quadro Permanente do Exército das Armas e Serviços,
habilitando-os ao exercício
das funções que, estatutariamente, lhes são acometidas;
Conferir o grau de licenciatura aos cadetes, e competências adequadas ao
cumprimento das missões
específicas do Exército;
Promover o desenvolvimento individual para o
exercício de funções de comando, direcção e chefia.

Quanto as principais actividades realizadas destacamos:
* Encerramento do IV Curso
de Licenciatura em Ciências Militares nas distintas
Armas e Serviços aos 9 de
Janeiro de 2021;
* Reabertura do Ano Académico 2020/2021 aos 19 de
Janeiro de 2021;
* Transladação dos Alunos
do Curso Médio de Educação Patriótica para a Escola Inter-Armas de Sargentos na Huíla em Janeiro de
2021;
* Exames do I Semestre (12
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*

*
*
*

*
*

*

*

à 23 de Abril de 2021);
Exercício de Tiro Combativo em Soba Matias com os
Pelotões de Infantaria, Tanques, Artilharia e Inteligência Militar Operativa (Julho
de 2021);
Exames Finais do Ano Académico 2020/2021 (2 à 13
de Agosto de 2021);
Acto de Abertura do Ano
Académico 2021/2022;
Saída em Campanha dos
Cadetes do 2.º, 3.º e 4.º
anos no itinerário BiópioCampo Prático do Tola;
Início do Ano Académico
2021/2022 aos 4 de Outubro de 2021;
Trabalho Docente-Metodológico nos Departamentos
e Cátedras com a realização de Conferências Científicas, Seminários, Reuniões metodológicas, Aulas
Instrutivo- Metodológicas,
Demonstrativas, de Comprovação, Aulas abertas,
“Sextas-Feiras Académicas”, etc.;
Controlo permanente e
gestão dos meios de instrução e ensino, (BME maior e
menor);
Para o asseguramento do
PDE a Direcção de Ensino - através da Secção de
Apoio Escolar - recebeu
verbas da Repartição de
Finanças local, para aquisição de meios Gastaveis
para Processo Docente
Educativo (PDE);Realização das Práticas de Comando nas Regiões Milita-

*
*

*

res Norte, Luanda, Centro
e Leste entre 24 de Janeiro
e 18 de Março de 2022;
Realização dos Exames do
I Semestre (21 de Fevereiro à 4 de Março);
Visita de Estudo dos Cadetes do 5º Ano de Telecomunicações aos PC´s do EMGFAA, da MGA, da FANA
e do EXE; às instalações
da Angola Cables, INFRASAT, INACOM, ENCTA,
ITEL, ANGOLA TELECOM
e GGPEN;
A Repartição de Psicopedagogia e Orientação Educacional submeteu os Cadetes à Teste Opera, Teste
Sai (T.O.T.S.) associada à
Programação Neuro-Linguística (PNL). De igual
modo procedeu ao acompanhamento psicopedagógico de Cadetes, Militares
a distintos níveis e trabalhadores civis.

Perspectivamos realizar no
IIº Semestre as seguintes actividades
*

*
*

*

Exames de Época Normal
do 2º Semestre para o 2º,
3º e 4º Anos, de 11 à 29 de
Julho;
Exame Estatal para o 5º
Ano, de 11 à 15 de Julho;
Apresentação pública e
Defesa dos Trabalhos de
Fim de Curso, de 25 à 29
de Julho;
Encerramento do 5º Curso
e Outorga de Diplomas e
Entrega de Espadas, entre
13

*
*

*
*

*

11 e 12 de Agosto;
Seleccção, Admissão e Ingresso de Candidatos para
a AMEx;
Curso de Formação Básica dos Recrutas no Campo Prático do Tola, de 1 de
Agosto à 22 de Setembro);
Juramento à Bandeira Nacional aos 24 de Setembro
de 2022 no Tola;
Preparação e Realização
da Saída em Campanha,
de 19 à 25 de Setembro de
2022;
Preparação do Acto de
Abertura do Ano Académico 2022 - 2023, entre 26 e
30 de Setembro.

Destacamos igualmente o impacto negativo da pandemia
da COVID-19 que durante o
ano transacto impediu a realização de algumas actividades
tais como:
* Manobra Táctica do ano
Académico 2020-2021;
* Visita de Estudo ao Memorial da Batalha do Cuito Cuanavale (Cuando
Cubango);
* Visita de Estudo ao Cemitério Monumento da Cidade Mártir do Cuito (Bié);
Salientamos que para atender
às medidas de biossegurança
vimo-nos forçados, em 2020,
a transladar os 2.º e 3.º Anos
dos Cursos de Licenciatura
em Ciências Militares para as
instalações do Campo Prático
do Tola, onde as condições de
acomodação não são as melhores para permanência prolongada dos Cadetes.

INFO-AMEx

ARTIGO

Edição: Nº 02 - Janeiro à Março 2022

D

TERRORISMO - UM OLHAR HISTÓRICO
AO FENÓMENO

esde os primórdios
da humanidade se
verificaram actos repletos de violência
extrema que disseminaram o
medo e o pânico. Houve de algum modo, em todo mundo, a
impressão de que o Terrorismo
surgiu em 2001. Sendo que,
nenhum outro ataque terrorista foi tão mediatizado como
o que derrubou as Torres do
World Trade Center em 11 de
Setembro daquele ano, em
New York - Estados Unidos de
América..

Explosão do segundo avião a atingir o World Trade Center é vista de longe
em Nova York durante o ataque terrorista em 11 de setembro de 2001
Foto: Spencer Platt/Getty Images via AFP/Arquivo

Depois do fatídico acontecimento, o fenómeno do Terrorismo mereceu maior atenção
no âmbito das Relações Internacionais.
Conceitos de Terrorismo
Nogueira (2004, p. 228), aponta que, “trata-se do uso de
violência contra indivíduos, liberdades, propriedade, segurança comum, tranquilidade e
poderes públicos”.
Scabello (2013, pp. 159-160),
considera que:
“...acabam por poder ser adjetivados também como atos

terroristas, ou seja, crimes que
venham enquadrar-se nos seguintes pontos: (i) que tenham
por fim espalhar o terror, ou
seja, nas situações em que
sejam perpetrados com o alvo
maior de intimidação e com o
intuito de disseminar a violência e o medo; […];
Laqueur (1999, p. 8) num tom
peremptório, afirma que “Terrorism is violence, but not every
form of violence is terrorism”.
Nºs

Grupos

Zonas de Acção

01

Sicarii
(Judeus)

Judeia (Israel)

02

Thugs
(Hindus)

India

03

Ordem dos Síria e Pérsia
Assassinos
(Xiitas)

Períodos

Quadro 1 - Grupos percursores do Terrorismo:
Formas de
Actuação

Motivações

Meios
(Armas)

63-73 d.C. A s s a s s i n a t o s Libertar Israel Punhais
massivos
da
opressão
Romana
A partir do Enforcamentos Oferecer sacri- Cordas
Século VII (sobretudo de fícios à deusa
viajantes)
Kali
1 0 9 0 - A s s a s s i n a t o s Converter os Espadas
1272
massivos
infiéis

Motivações
O Terrorismo tem, muitas vezes, motivações ligadas à Política e à Religião que, de modo
transversal, afectam negativamente a vida das populações
que o enfrentam.
Na tentativa de conquistar o
poder político e/ou religioso,
sob respaldo de determinada
ideologia, grupos organizados
actuam visando a desestabilização de Governos, combater forças estrangeiras vistas
como invasoras, etc…
Por outro lado, existiram grupos que ao longo da História
manifestaram uma visível predisposição para recorrer à violência no intuito de atingirem

14

Antecedentes do Terrorismo
Contemporâneo
Em relação aos antecedentes
do Terrorismo contemporâneo, dispomos em seguida, o
modus operandi dos Grupos
Sicarii, Thugs, bem como da
Ordem dos Assassinos, que a
partir do I século fizeram recurso à violência extrema, disseminando o medo e o pânico.

os seus desideratos.
É o caso de Grupos formados
por Anarquistas, Ultra-Nacionalistas, Revolucionários ou
Religiosos Radicais. Entre os
Grupos Terroristas, são mais
conhecidos pela frequência
dos seus ataques são a Al-Qaeda, o Boko Haram, o Daesh
e o Al-Shabab. Apesar do repúdio quase generalizado às
suas motivações, verifica-se a
adesão de novos membros e
o nascimento de células terroristas que disseminam o terror
pelo mundo.
A manutenção e sustentabilidade de Grupos Terroristas
têm sido garantidas, muitas
vezes, pelo saque das povoações atacadas e também pelo
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apoio, não declarado, de Estados e organizações singulares.
Um dos maiores perigos do
Terrorismo financiado por Estados é o acesso, de Grupos
Terroristas (apesar da enormíssima improbabilidade), à
bomba atómica ou a determinados agentes biológicos que
provoquem pandemias.
Grupos Terroristas Contemporâneos
A partir da década de 80, do
século passado, registou-se
Nºs

Grupos

Zonas de
Acção

Fundação

01

Al-Qaeda

Afeganistão 1988
(e
além
fronteiras)

02

Boko Ha- Nigéria
(e 2002
ram
além fronteiras)

03

Daesh

04

A l - S h a - Sudão
(e 2006
bab
além fronteiras)

Síria e Ira- 2003
que (e além
fronteiras)

o surgimento de grupos que
«inauguraram» o Terrorismo
Contemporâneo e nas últimas
duas décadas, vimos assistindo à multiplicação de ataques
terroristas em vários pontos do
mundo, com maior incidência
na Europa e em África.
Entre os protagonistas, destacam-se a Al Qaeda, o Boko
Haram, o Daesh e o Al Shabab.
Quadro 2 - Grupos Terroristas Contemporâneos.
Formas de
Actuação

Atentados
suicidas,
sequestro de aviões,
criação de bases no
estrangeiro, pedidos de
resgate, saques, etc.
Sequestros, violações
sexuais, rapto de estu-dantes, ataques a
edifí-cios públicos e religio-sos, etc.
Atentados suicidas, decapitações
massivas,
etc.

Motivações

-Eliminar os in- A r m a s
fiéis;
brancas, de
fogo, etc.

Criar um Estado baseado na
Sharia;
-Eliminar os infiéis.
Criar um Estado baseado na
Sharia;
-Eliminar os infiéis.
Ataques
indiscrimina- Criar um Esta-dos, destruição de vias do baseado na
de comunicação, etc.
Sharia, etc.

O combate ao Terrorismo não
tem sido uma empreitada fácil
porque os Terroristas não são
facilmente identificáveis, uma
vez que, não têm uma uniformização padrão. O Terrorista
pode ser, “o indivíduo que no
Supermercado
encontra-se
atrás de nós na fila em que se
aguarda pela compra do pão”.
Pode ainda ser “o kupapata que de manhã cedo leva o
nosso filho para a creche”.
Na luta contra o Terrorismo é
prioridade a cooperação entre
os Serviços de Inteligência de
diferentes países visando a
partilha de dados a fim de que
os Estados saibam quando e
onde poderão ocorrer ataques
futuros, Grupos Terroristas

Meios
(Armas)

-Bombas-relógio, etc.

Bombas,
etc.

Armas
de
fogo, brancas, etc.

protagonistas e envidar medidas de contra-ataque.
O fenómeno do Terrorismo
não possui origem nem crença
religiosa préestabelecidas. Ou
seja, não existem Religiões
nem Povos terroristas.
Desde finais do século XIX o
fenómeno do Terrorismo passou a estar associado à características como a organização
de células em número reduzido, a planificação detalhada
dos ataques, criação de bases
clandestinas no exterior, uso
de explosivos accionados com
temporizadores, eleição de
sistemas de transportes públicos como alvos preferenciais,
ataques indiscriminados contra mulheres, crianças, estran-
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geiros e atentados suicidas.
Os Grupos Terroristas reivindicam os seus ataques com
o fito de tornarem públicas as
causas que defendem, evitarem que as suas «conquistas»
sejam atribuídas a outro grupo,
elevarem a moral dos militantes, servirem-se da exposição
na Mídia e outros meios informacionais, bem como para demonstrarem a ineficiência dos
Serviços de Inteligência.
Angola pode ser alvo de ataques terroristas. As motivações podem estar associadas
à tendências separatistas, reivindicações por uma distribuição equitativa da riqueza ou à
tendências xenófobas. Como
forma de prevenção, deve-se
pôr fim às assimetrias regionais e promover o desenvolvimento. E, em segundo lugar,
deve-se apostar na colaboração com os Serviços de Inteligência de outros Estados, em
particular, os limítrofes.

Autor: Capitão Edmar da Silva Paím
Professor de História de Angola
Licenciado em História pela Universidade Agostinho Neto
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INTERNACIONAL

O PROJECTO DE COOPERAÇÃO COM
EXÉRCITO DE PORTUGAL

N

a AMEx assinale-se o trabalho feito
pelos
assessores
portugueses na elaboração de Estudos e Regulamentos, bem como no apoio
ao Planeamento e Coordenação Escolar. É no apoio à Formação Militar dos Cadetes que
também se tem focado a assessoria portuguesa, aconselhando alterações na metodologia e no plano de estudos e
disponibilizando um acervo de
publicações, manuais, fichas
de instrução e aulas preparadas. No âmbito do Treino Físico apresentaram-se propostas
de alterações à metodologia
de treino, destacando-se a proposta de construção dum complexo desportivo para a prática
de treino físico geral/base e de
ginástica de aplicação militar,
no destacamento da Tola da
AMEx, e nas palestras dirigidas
aos professores da Cátedra de
Preparação Física e Desporto. A assessoria tem prestado

Texto: Extraído do Jornal do Exército de Portugal (JE-713-Out21)
Foto: Trabalhador Civil - Feliciano Gabriel (Chipa)

também apoio à realização
das cerimónias de Juramento
de Bandeira, no planeamento
e acompanhamento da instrução e dos exercícios e nas
palestras de Preparação Combativa. Na assessoria à Cátedra de Inteligência Militar Operativa destacou-se a análise
dos conteúdos programáticos,
no levantamento das capacidades e potencialidades do
emprego de UAV (veículos aéreos não tripulados) em operações militares. Na assessoria
à Cátedra de Educação Patriótica destacou-se a formação
em operações psicológicas e
na preparação das aulas do
Curso de Educação Patriótica.
Refira-se também o intenso
trabalho feito, pela assessoria portuguesa em 2021,
em apoio à elaboração dos
Projetos Pedagógicos dos
15 cursos para ingresso nos
Quadros Permanentes ministrados na AMEx, visando ob16

ter a certificação, pelo Ministério de Educação, para
que aos mesmos também
corresponda um curso civil.
Designadamente: Modelo de
Avaliação Escolar da Academia Militar, Processo de
Decisão Militar e Liderança, Agrupamento de Armas
Combinadas nas Operações
Ofensivas e nas Operações Defensivas, Emprego
da Engenharia e Evolução
Histórica do Armamento.
A assessoria à instalação
do Centro de Informática da
AMEx tem incluído a análise e levantamento da infraestrutura de rede existente
na AMEx, bem como a análise das funcionalidades e
limitações da página da Internet, que culminou numa
proposta para o novo site.
Por seu lado, a assessoria
ao Centro de Investigação
da AMEx tem vindo a incluir

INTERNACIONAL
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-se um conjunto de manuais
militares e vários outros para a
aprendizagem da língua inglesa e publicações científicas.

o acompanhamento das diversas jornadas científicas, o
apoio ao levantamento de temas a explorar nas monografias, aconselhando-se linhas
de investigação e metodológicas, disponibilizando-se material bibliográfico aos alunos
e orientadores. Por fim, a assessoria à transformação da
Biblioteca da AMEx tem visado
o apoio à reorganização do espaço e melhorar as condições
de funcionamento geral, a análise e o levantamento dos sis-

temas de informação alocados
às atividades desenvolvidas,
o levantamento e a identificação dos manuais doutrinários existentes na biblioteca
e apoio ao processo de recolha bibliográfica de suporte.
No âmbito da cooperação com
a AMEx foram também entregues mais de uma centena de
livros, ofertas da Academia Militar de Portugal à sua congénere angolana, de diferentes
áreas do saber, destacando-
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Têm participado em diversas
conferências, acompanhando
a Comissão do Exército, como
a que foi feita pelo Capitão de
Infantaria João Carlos Leiria
Gando, colocado na AMEx,
sobre o tema Sistema de Controlo e Garantia da Qualidade
do Processo Docente Educativo numa Academia Militar do
Exército Angolano, ou a conferência académica em que foi
palestrante o Brigadeiro Jacinto
Graciano Dumbo, 2. º Comandante da Academia Militar do
Exército, subordinada ao tema:
O Papel Social das Igrejas
Cristãs, Instituições de Ensino
e a Segurança Nacional, promovida pela AMEx, que decorreu no Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela.
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A

ALAMBAMENTO UM RITUAL
NA CULTURA ANGOLANA

cultura é o conjunto de padrões de
comportamentos,
crenças
e tradições, entre outros aspectos,
morais e materiais, que caracterizam um país ou sociedade. Existem países que,
face ao seu vasto território, a
cultura pode variar conforme
a região ou sociedade (etnia).
Um dos momentos culturais,
mais enraizado na sociedade
Angola, principalmente nas
gentes de etnia NHANEKA
HUMBI, é o “alambamento”,
ou seja, o pedido da mão da
noiva, sendo o mesmo mais
importante que o casamento no registo civil ou religioso.
Segundo Melo Mendes o
“Alambamento é um costume tradicional ou casamento tradicional que consiste
na celebração de uma cerimónia em que o homem se
torna esposo da mulher, mediante rituais, tendo em conta os costumes regionais”.

Foi no âmbito desta secular
tradição que o Exmo. 2º Co-

mandante da AMEx, Brigadeiro
Jacinto Dumbo Graciano, convidou o Assessor Português,
Ten. Coronel Carlos Gabriel,
para participar numa cerimónia de casamento que teve início com o “alambamento”, em
que os grandes protagonistas
foram os noivos, Solange Santos, de nacionalidade Angola e
o Marco Gonçalves, de nacionalidade Portuguesa, ambos
formados na área da Engenharia e a trabalhar em Portugal.

O casamento tem que ser um
acto reflectido e consciente,
em que os noivos têm que ter
os pés bem assentes na terra
e saberem o que realmente
querem para o seu futuro. Se
acrescentarmos a esse facto,
que o noivo nunca esteve em
Angola e, mesmo assim, manifestou vontade de contrair noivado e casar na terra da noiva (Lobito/Angola), cumprindo
com todas as tradições angolanas, eu diria que também foi
um acto de coragem de ambos.
Devido aos compromissos pro18

fissionais e à distância em que
vivem alguns dos convidados a
cerimónia decorreu no final do
dia 17 de Dezembro de 2021.
De realçar que, face aos factos descritos anteriormente,
os noivos viverem e trabalharem em Portugal, houve
um conjunto de formalidades
(rituais) que foram efectuadas num espaço temporal
mais curto, ou foram omitidos.
A cerimónia teve início com a
entrada do noivo e respectiva
família (família “emprestada”
pois o noivo não tem família
em Angola) na casa da família
da noiva. Nesta estavam estendidos lindos panos tradicionais (samakaka), onde a “família” do noivo, depois de ter sido
autorizada a entrar pela família da noiva, foi colocando alguns valores em dinheiro (notas) a cada passada do noivo.

CULTURA
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Feitas as apresentações dos
familiares, de ambas as partes, deu-se início ao pedido
de casamento com a entrega
de uma carta envolvida num
lenço branco e fechada com
alfinete, registando a sua pureza e na qual foram resumidas as intenções do noivo.
Geralmente, é feita e assinada pelo representante ou tio
mais velho do noivo, neste
caso foi pelo próprio noivo.

Aceite o pedido por parte da
família da noiva, a família do
noivo foi buscar o “alambamento”, ou seja, uma relação
de bens, elaborada pelos tios
da noiva, que o noivo tem de
“comprar” para oferecer à família da noiva, como indemnização pelos gastos feitos com
ela desde o seu nascimento
até ao dia do casamento. Basicamente é um dote que representa um bem valioso, porque quanto maior for o dote,
mais prestígio terá a noiva.
Entre os bens ofertados, onde
não podem faltar o garrafão do
vinho, a grade de cervejas e de

refrigerantes, destaco o simbolismo de outros bens oferecidos como o pano tradicional
a envolver os dotes que servirá para a futura mulher se agasalhar e transportar os filhos,
uma caixa de fósforos para a
mulher não ter que pedir fósforos às vizinhas, uma vassoura
para ter a casa sempre varrida,
farinha massango (milho ou
mandioca) para poder alimentar a família, um valor em dinheiro para poder iniciar a vida
conjugal, um arco e uma zagaia para o marido poder ir caçar e alimentar a família e uma
cabaça com bebida tradicional
feita de milho fermentado ou
de massango ou massambala
(otchissangua) que no final foi
partilhada pelas duas famílias.
Chegou a altura de o noivo
“exigir” a noiva. Neste momento, ainda poderão ser “cobrados” alguns valores, como o
transporte ou algum “agrado”
para a tia que traz a noiva. Para
surpresa de todos apareceram
duas raparigas envoltas em panos e o noivo teve que descobrir qual delas era a sua futura
esposa, o que após uma ligeira
aproximação, fez de imediato,
Depois da bênção dos “tios”
o noivo apresentou o anel de
noivado, o qual num discurso
amoroso e sentimental colocou no dedo da sua noiva.
Cumpridas todas as formalidades (rituais), deu-se início às
festividades, onde foram partilhadas bebidas e alimentos.
Da minha parte agradeço a
honra e o privilégio que tive
em fazer parte deste evento
cultural, que demonstra o ca19

rinho e amizade entre dois países irmãos, com laços muito
fortes e que neste caso, quando os filhos chegarem, passarão a ser laços de sangue.

“Da minha parte
agradeço a honra e o privilégio que tive em fazer
parte deste evento cultural, que demonstra o
carinho e amizade entre
dois países irmãos, com
laços muito fortes e que
neste caso, quando os filhos chegarem, passarão
a ser laços de sangue”
Autor: T.Coronel – Carlos Gabriel
(Assessor Português)
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A IMPORTÂNCIA DAS BIBLIOTECAS NAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO UNIVERSITÁRIO

O

termo
Biblioteca vem do Grego
βιβλιοϑήκη e é composto de βιβλίον
(biblion) que significa “livro”,
e ϑήκη (theca) que significa
“depósito”, sendo na definição
tradicional do termo, um local
onde são guardados livros,
documentos tridimensionais
e demais publicações para o
público estudar, ler e consultar.
No contexto histórico, é a partir
do século XV que as Bibliotecas Universitárias começam
a ganhar grande desenvolvimento social, devido à riqueza
das suas matérias, que antes

Texto: Capitão – Damião Nunda
Foto: Feliciano Gabriel (Chipa)

eram apenas arrumadas com
objectivo de armazenamento.
Ao longo do tempo, as Bibliotecas,
foram
evoluindo e catalogadas de diversas
formas,
dependendo
do público que atendiam.
Hoje, graças aos avanços
científicos, tecnológicos e consequente proliferação dos estabelecimentos de ensino universitário e seus utilizadores,
começam a mudar e, o que era
um espaço restrito e “morto”,
agora tem o conceito de organismo vivo, onde o livro existe
para ser usado, conservado e
exposto para a investigação e
20

a pesquisa de conhecimento.
Dentro das instituições de ensino, as bibliotecas desempenham um papel importante,
principalmente em relação aos
tipos de suportes informacionais, quer sejam em formato físico ou digital, à actividade de
ensino, pesquisa e difusão do
acervo geral ou especializado,
podendo apresentar estrutura
administrativa centralizada ou
descentralizada e, prover referências bibliográficas específicas e necessárias ao ensino.
As Bibliotecas Universitárias,
no entendimento de Luck
(2000 p. 2), são “como uma

CULTURA
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instância privilegiada de criação/produção de saberes,
formação de competências
e de experiência Cultural e
Cientifica da Sociedade“. Daí
a Biblioteca é considerada o
principal pilar da Construção
Sócio – Cultural de um País.
Em 1968, devido às mudanças ocorridas na reforma do
ensino superior, as Bibliotecas Universitárias passam a
ser obrigatórias e tornou-se
peça relevante no processo
de ensino e aprendizagem.
Segundo Oliveira (2004), “(…)
a Biblioteca Universitária é
parte da sociedade na qual
opera, reflete as características gerais do país, o seu grau
de desenvolvimento, sua tradição cultural, seus problemas
e prioridade sócio-económica
(…), a universidade e a Biblioteca Universitária são produtos
da história social, económica
e cultural do país, bem como,
das características regionais.”
Para Machado (2000, p. 12),
a Biblioteca Universitária tem
função principal de “servir de
apoio bibliográfico a professores, estudantes, pesquisadores e à comunidade em
geral, devendo colaborar no
desenvolvimento das actividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade à qual
ela está ligada. É para isso,
considerada como o coração
e o cérebro da universidade.”
“Na concepção de Garcez (2002
p. 45), “(…) as Bibliotecas Universitárias devem estar atentas e dirigir seus passos para
o novo conceito de estruturas.”
Devido à grande produção

do conhecimento e de circulação da informação de forma incontrolada, a Biblioteca
Universitária vem passando
por uma transição de grande importância, o seu acervo
vem sendo modificado com
objectivo de agregar valores
e propiciar conhecimentos,
sendo o uso das novas tecnologias de informação e comunicação, o elemento chave
na socialização desta, uma
vez que passa a representar
riqueza social, ou seja, o grau
de desenvolvimento cultural.
As Bibliotecas, hoje em dia,
devem ser do tipo Híbrida, as
quais devem reflectir o estado de mudança das mesmas,
não podendo ser completamente compostas por livros
impressos nem completamente digitais e, por esse motivo,
este tipo de Biblioteca parece ser o mais adequado para
se satisfazer o processo de
transformação das actuais Bibliotecas convencionais, podendo assim, assegurar os
tipos de actividades desenvolvidos pelos cursos à distância
e apoiar os seus usuários, que
na lógica do desenvolvimento
actual, precisam deste serviço, que possibilite efectuar
pesquisas à informação disponibilizada e armazenada
com fácil e acesso seguro.
As Bibliotecas nas instituições
de ensino Militar, em Angola,
têm génese nas Escolas Militares que surgiram na Primeira
República tais como: as Escolas Inter-Armas de Gomes
Spencer, a Escola Comandante GIKA e outros. A origem da
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biblioteca da Academia Militar
do Exército (AMEx) é herança
da Escola Irter-Armas de Oficiais, que foi inaugurada por S/
Excia General Mateus Miguel
Ângelo (Vietname) C.E.M.E,
em alusão ao 12º aniversário
do Exército, aos 17 de Dezembro de 2003. O funcionamento
e a denominação da Biblioteca da AMEx começa em 09
de Setembro de 2009, quando
da nomeação do comando da
AMEx, por decreto residencial, e foi um processo longo.
A Biblioteca da AMEx é um
órgão público, para salvaguardar e desenvolver o património
cultural, educacional e bens
representativos da Nação e
das Forças Armadas Angolanas (FAA). Tem carácter científico sem fins lucrativos, está ao
serviço da comunidade académica, aberta ao público e tem
como objectivo, apoiar todos
os departamentos e cátedras
da AMEx. Para além disso, fornece a localização e a entrega, aos docentes e discentes,
das fontes da informação para
pesquisa e faz a conservação
e exposição de obras bibliográficas e não bibliográficas
que contribuem para o conhecimento através da investigação. A sua preocupação primordial é apoiar a preparação
técnica e científica dos alunos
da AMEx e satisfazer as necessidades de formação com
vista a incrementar as capacidades essenciais dos futuros
Oficiais do Exército e das FAA,
nas diversas áreas do saber
técnico, cientifico e militar.

INFO-AMEx

DESPORTO

Edição: Nº 02 - Janeiro à Março 2022

NUNCA SERÁ APENAS DESPORTO
“O Atletismo é a modalidade desportiva mais antiga que se conhece”
os treinos de atletismo destinados a jovens e crianças de
zonas residenciais adjacentes
às instalações da AMEx. Muitas destas crianças pertencem
a famílias carenciadas, sem
muitas condições, chegam
a pé, sozinhas, mas sempre

Texto e Foto: Major de Artilharia - João Paulo N. F. R. Cardoso

Autor: Major de Artilharia - João Paulo N. F. R. Cardoso

A

história do Atletismo, e o seu aparecimento, confunde-se
com o da própria
humanidade. Correr, saltar e
lançar são actividades que
constituem padrões motores
básicos que utilizamos no nosso dia-a-dia. Antes de existir
oficialmente como modalidade, já o Homem corria atrás
dos animais, saltava para ultrapassar os obstáculos e lançava pedras para se defender ou
para caçar, com o objectivo de
sobreviver. O atletismo, para o
Homem, não é, portanto, mais
que a utilização natural do seu
património motor.
Actualmente, o atletismo é
uma das actividades desportivas que mais adeptos atrai,
já que, para muitos esta actividade desportiva constitui-se
como um momento de prazer,
de relaxamento e de escape

do stress do dia-a-dia, estando
assim directamente ligada à
saúde e bem-estar. Além desta finalidade, a prática desta
actividade desportiva contribui para um desenvolvimento
harmonioso e multifacetado do
Homem, sendo que desenvolve um elevado conjunto, não
apenas de qualidades físicas,
como também pessoais.
O Exército Angolano em geral e a Academia Militar do
Exército (AMEx) em particular
“têm como missão primária a
defesa do espaço terreste nacional. No entanto, têm outras
missões atribuídas, tais como
o apoio ao bem-estar das populações” .
A AMEx, fazendo valer a sua
componente de extensão
universitária e de responsabilidade social, leva a cabo,
diariamente, um conjunto de
actividades, onde se inserem
22

bem-dispostas.
As atividades têm o seu início
bastante cedo, antes do período escolar, com a entrada na
AMEx das crianças e jovens
entre as 05h e as 5h30. São
recebidos pelo Tenente Coronel João, Adjunto do Chefe da
Cátedra de Preparação Física
e Desportos e Vice-Presidente da Comissão de Atletismo
da AMEx, que se certifica que
todos chegam à hora combinada e que trazem consigo o
equipamento necessário. Esta
tarefa incute nas crianças sentido de responsabilidade pelo
cumprimento do horário e pelo
material que devem ter para
realizar o treino.
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Entre as 06h e as 07h decorrem os treinos, onde mais importante que “correr depressa”,
“saltar alto” ou “lançar longe”,
pretende-se que as crianças
gozem de momentos lúdicos,
de escape às dificuldades do
dia-a-dia, em que interagem
umas com as outras e interiorizem regras e comportamentos
que vão fomentar o seu desenvolvimento enquanto pessoas e contribuir para que se
tornem adolescentes e adultos
responsáveis.
Os treinos são conduzidos de
acordo com os objectivos estabelecidos, com o nível de
exigência adequado às idades
e sempre tendo em vista o desenvolvimento físico e mental
das crianças. São também
cumpridas as medidas de segurança adequadas face à
situação pandémica da COVID-19.
No final do treino é feita uma
revisão, em conjunto, daquilo
que aprenderam e do que devem procurar corrigir para as
sessões seguintes. Seguidamente, todos procedem à sua
higiene pessoal e, organizadamente, aguardando uns pelos
outros, dirigem-se ao refeitório
onde tomam o pequeno-almoço. De realçar o esforço e
contributo que a AMEx faz ao
fornecer alimentação a estas

crianças. Esta refeição é, em
alguns casos, a melhor que
têm oportunidade de tomar ao
longo do dia.
No final da refeição e, novamente, organizados, preparam-se para deixar a AMEx,
alegres e bem-dispostos para
enfrentar mais um dia de escola, com a certeza de que,
se tudo decorrer normalmente,
estarão presentes no próximo
treino.
Para melhor passarem o resto do dia, a AMEx oferece-lhes
uma pequena “merenda” que
levam consigo.
De referir que não apenas de
“atletismo” se reveste esta
iniciativa. Antes de saírem da
AMEx, todas as crianças são
relembradas dos comportamentos que devem adotar,
por exemplo ao circular na via
pública, como atravessar a estrada, da importância da escola e do respeito para com a
família. Dada a situação atual
da pandemia COVID-19, são
também relembradas das principais medidas de segurança
e cuidados que devem cumprir
para evitar que sejam contaminados.
Fica bem patente o esforço e
dedicação não só dos “atletas”, mas também do treinador, Major João, que chega
antes das crianças para pre-
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parar tudo, ministra os treinos
e ainda acompanha todos os
passos das crianças e jovens
dentro da AMEx.
O culminar destes treinos de
atletismo é atingido com a participação em eventos (competitivos ou não) em que a Comissão de Atletismo da AMEx
inscreve as crianças e as faz
participar, reforçando o espírito de sacrifício e dedicação de
cada um e incutindo a vertente
competitiva que faz com que
todos se esforcem para ver os
seus resultados reconhecidos.
Como assessor português, e
como militar dedicado e apaixonado pela área da Educação Física Militar e do Desporto Militar, é com elevada
estima que assisto ao decorrer
destas sessões, ao contributo
das várias pessoas envolvidas e da AMEx em geral para
que estas crianças e jovens se
tornem adultos responsáveis,
conscientes e com uma estrutura física e mental adequada.
O apoio às populações e as
atividades de cariz social revestem-se de um importante
relevo para fomentar o clima de aceitação das FAA, do
Exército e especificamente da
AMEx na região onde se insere e junto da população, funcionando também como ações
indiretas de recrutamento.
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CÓDIGO DE HONRA – O FAROL QUE ORIENTA
A FORMAÇÃO DOS CADETES

O

Código de Honra
é o nome dado ao
conjunto de valores éticos e morais
que farão parte da conduta de
determinada pessoa, sociedade ou instituição e que tem
por princípio um determinado
comportamento e ideologia,
independentemente da situação ser no âmbito profissional,
pessoal e familiar.
Um dos códigos de honra mais
conhecido no mundo inteiro
é o dos Samurais. Samurai
signifiva “aquele que serve”
e eram guerreiors japoneses
que possuíam um código de
honra próprio, o Bushidô (武士
道), também conhecido como
“O Caminho do Guerreiro”.
Para eles, esse conjunto de
valores éticos e morais (código de honra) tinha mais força
que as próprias leis japonesas
e guiava a sua trajetória, cujo
objetivo final era uma morte
honrosa. Entre esses valores,
os samurais incluíam coragem,
justiça, compaixão e respeito.
Para além do código de honra pessoal também temos,
nos nossos génes, um código,
neste caso genético, que nos
dá determinadas caracteristicas fisícas e intelectuais. As
fisícas poderão ser alteradas
através de programas de treino de educação física mas,
passam basicamente pela alteração da estrutura muscular
ou alteração da cor ou tipo de

Texto: T.Coronel – Carlos Gabriel
Foto: André Mabiondo (Anderson)

cabelo, enquanto que as intelectuais podem ser moldadas
conforme determinados princípios orientadores que estão
estritamente ligados à educação e formação do indivíduo.
O nosso primeiro código de
honra é fruto da educação que
recebemos. Cada um de nós
tem um código de honra que
é o corolário da educação que
recebeu dos seus pais, da escola que fequentou e da sociedade em que viveu.
Com o passar dos anos e, ao
everedar por determinada profissão, teremos que ajustar o
nosso código de honra à instituição à qual pertencemos. Se
ixistem instituições que pouco
ou nenhuma importância dão
aos valores morais e éticos,
outras há, que esses valores
são fundamentais para o seu
funcionamento e capacidade
de sobrevivência em determi-
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nados ambientes, são elas as
instituições Castrenses (Militares).
Não é possível, à instituição
Castrense ter sobrevivido ao
longo de séculos se não fossem os rígidos valores morais
e éticos instituidos. Esses valores possibilitaram-lhe sobreviver no campo de batalha
debaixo das mais rigorosas
privações que, muitas vezes,
vão para além do imaginável
do vulgar ser humano.
Para forjar tamanha e invulgar
capacidade de sobrevivência
dos seus elementos, as instituições Castrenses e no caso
particular as Forças Armadas,
tiveram que incutir nos seus
elementos fortes valores morais e éticos, sendo os mesmos
incutidos no início da formação. No caso dos Oficiais, esses valores são incutidos nas
Academias Militares e Esolas
de Formação de Oficiais.
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É aqui, na Academia Militar, que os futuros Oficiais do
Exército começam a forjar a
sua capacidade de liderança
alicerçada no seu Código de
Honra e no exemplo de todos

que com eles comungam os
mesmos valores éticos e morais.
O Código de Honra é o farol
que nos guia para alcançar
determinado objetivo ou meta

e por norma rege-se segundo
valores como a camaradagem,
espírito de corpo, espírito de
sacrifício, disciplina, lealdade,
abnegação, coragem, devoção e patriotismo.

CÓDIGO DE HONRA DO CADETE
1. O Cadete da Academia Militar do Exército deve ter presente que, toda a sua conduta estará
regida pelo princípio de que “Ser oficial das FAA não é um meio de vida, mas sim um sentido
de vida, o que se supõe a determinação de sacrificá-la com lealdade e honra na defesa dos
interesses da pátria.”
2. O Cadete da Academia Militar do Exército é orgulhoso e feliz da sua vocação militar, considerando como suprema honra a carreira das armas que escolheu.
3. O Cadete da Academia Militar do Exército respeita e prestigia a Escola a que pertence como
Cadete, procurando colocar-se ao nível das suas tradições educativas, por uma constante fidelidade no cumprimento do dever.
4. O Cadete da Academia Militar do Exército aceita, defende e impõe a si próprio a mais rigorosa
disciplina militar.
5. O Cadete da Academia Militar do Exército, veste com o maior garbo a sua farda e apresenta-se
em público de modo a impor-se à consideração daqueles que o rodeiam, pela dignidade do seu
porte.
6. O Cadete da Academia Militar do Exército é sempre delicado na manifestação dos seus sentimentos, distinto e urbano no trato social, sem deixar nunca de ser firme nas suas convicções,
austero e sóbrio na sua conduta.
7. O Cadete da Academia Militar do Exército é irrepreensivelmente, honesto em todos os actos da
sua vida, não faltando jamais á verdade nem procurando obter, por meios condenáveis, aquilo
a que não tem direito ou que não pode conseguir à custa do seu próprio esforço.
8. O Cadete da Academia Militar do Exército vê no seu chefe um educador e um amigo, por isso
deposita nele inabalável confiança, distingue-o com provas de lealdade e obedece-lhe com entusiástica prontidão, mesmo com sacrifício dos seus próprios interesses.
9. O Cadete da Academia Militar do Exército manifesta para com todos os seus companheiros uma
sã e sólida camaradagem, estando sempre disposto a ajudar os que precisam dele, mas recusa
intransigentemente colaborar em quaisquer acções contrárias à honra e à disciplina militar.
10. O Cadete da Academia Militar do Exército ama devotadamente a sua Pátria e forja os seus
ideais no culto dos grandes valores humanos e militares que a encheram de glória no passado.
11. O Cadete da Academia Militar do Exército procura regular-se em todas as circunstâncias pelas
normas da virtude, sabendo que nunca poderá ser bom como soldado se não for perfeito como
pessoa.
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ACADEMIA MILITAR DO EXÉRCITO
ESCOLA DA VIDA
“Mais do que uma instituição militar, é uma Escola da vida, por estar alicerçada nos hábitos e costumes de valores da vida, e fortalecida pelo valor que confere igualmente ao Exército, e à Sociedade”

A

cademia Militar do
Exército (AMEx) é
uma instituição de
Ensino
Superior
Público Militar, que forma oficiais do quadro permanente
do Exército das Forças Armadas Angolanas (FAA), para a
salvaguarda da soberania nacional. A AMEx tem por missão, formar oficiais do quadro
permanente do Exército, desenvolver capacidades físicas
e psíquicas nos mesmos, para
darem respostas aos diversos
problemas que intentam ameaçar a segurança, a paz e o
bem-estar do país. Bem como,
o desenvolvimento do Oficial

Texto: Cadete Paulino Kapule Vinganja
Foto: Feliciano Gabriel (Chipa)

para o exercício de funções de
comando, direção e de chefia
das tropas e não só.
Para mim, falar da AMEx apenas como uma instituição de
Ensino Superior Público Militar, que forma oficiais do
quadro permanente, é pouco,
comparado ao que representa
e é na realidade.
Mais do que uma instituição
militar, é uma Escola da vida.
Sim, Escola da vida por estar
alicerçada nos hábitos e costumes de valores da vida, e
fortalecida pelo valor que confere igualmente ao Exército, e
à Sociedade. A AMEx desenvolve um vasto conjunto de ac-
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tividades curriculares e extras
curriculares que permitem aos
alunos, apoio na identificação
e aceitação da cultura do Exército, práticas que contêm princípios intemporais específicos
e indispensáveis da sua vocação, para o melhor desenpenho no exercício de suas funções.
Preparação física do militar,
preparação intelectual, aulas
práticas nos polígonos, exercícios militares, manobras militares, saídas em campanha,
marchas combativas, desporto, música, dança, artes marciais, literatura, triatlo militar,
etc… Todas essas actividades

CORPO DE CADETES
curriculares e extras curriculares, estão intrisecamente ligadas ao homem, e à sociedade,
o que faz da AMEx, uma verdadeira Escola da Vida.
Os valores em exercício na
AMEx, para garantir uma
maior segurança interna do
País, fazem com que a mesma
seja uma das poucas organizações de homens e mulheres
de bem, com carácter, corajosos, com o espírito do dever
acima da carne, com honra e
lealdade à mãe Pátria.
Desde as aulas comuns, às
especificas, a AMEx visa capacitar o cadete ao mais alto nível de espírito do dever e amor
a pátria, virtudes que lhes será
útil nas relacções inter-pessoais dentro da instituição, bem
como na sociedade.

Eis alguns dos valores da Academia Militar Exército: nas instituições da sociedade civil, a
forma de tratamento entre os
integrantes é colega, porém,
nessa instituição, a forma de
tratamento é companheiro,
uma palavra com um sentido
mais profundo do que irmão,
por se tratar de uma família
unida por um vínculo muito
mais forte do que o sanguíneo,
unidos pelo vínculo espiritual.
Muito além de ser apenas uma
forma de tratamento entre en-

tes de uma mesma organização, essa forma de tratamento
exprime a responsabilidade
que cada um deve ao seu irmão patriarcal e exercita o
amor ao próximo. A isto chamamos Companheirismo.

Ensina-nos a darmo-nos bem
uns com os outros, sem dissensões, sem brigas, aprende-se
a viver em comunidade, cada
acção deve ser feita pensando no bem-estar do próximo,
respeitar e confiar no companheiro. Em combate e não só,
a distribuição dos sectores de
fogo, reflectem a necessidade
de respeitar e confiar no próximo. O soldado realizará disparos no inimigo à esquerda, se
confiar que o inimigo à direita
será aniquilado pelo companheiro ao lado. A vida de cada
um, depende de outrem. A isto
denominamos Confiança.
A Escola da Vida diz-nos que
os interesses da Pátria estão
acima dos nossos. Diz-nos que
o sentimento de devoção, de
orgulho, de entrega, de amor
e de serviço à Pátria, mesmo
com o sacrifício da própria
vida, independentemente das
condições dela e do partido
político que a lidera, chama-se
Patriotismo.
Do mais profundo eu, a força
anímica da disciplina, consubstanciada na prática da
verdade e na fidelidade aos
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princípios éticos militares e
não só, que são elementos basilares da camaradagem e da
coesão no Exército, designa-se Lealdade.
Entrar nas matas, conviver
com animais perigosos, estar
de baixo de chuva e banhos de
sol escaldantes, ter capacidade de resistir face a todas estas situações difíceis, enfrentando os riscos e superar as
dificuldades, para poder preservar a segurança daqueles
que dormem em camas adornadas, chama-se Coragem.
O respeito, a integridade, ou
originalidade humana, decorrente da atitude honesta, firme
e digna, assumida no cumprimento do dever. é uma das
principais e mais perigosas
armas dos Exércitos, é um
meio para atingir a unidade de
esforço na prossecução dos
efeitos desejados, a isso chama-se Disciplina e Honra.
A prática destes e dos demais
valores, que regem as FAA,
na AMEx, eleva a responsabilidade que a mesma tem com
o País. Catapultam de instituição de ensino superior público
militar, que forma oficiais do
quadro permanente das FAA,
para a salvaguarda da soberania Nacional, para instituição
de formação de homens e mulheres de bem, com carácter,
sentido do dever, honra e lealdade aos interesses da nação.
Ganhando o título de “Academia Militar do Exército: Escola
da Vida”.
Autor: Paulino Kapule Vinganja
Cadete do 4º Ano - DAA
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A OPORTUNIDADE POR DETRÁS DA AMEx
“Cadetes desta instituição, não tem sido uma tarefa fácil permanecer com
esse estatuto que, de forma activa, tem exigido de nós sacrifícios físicos, psicológicos, afectivos e familiares”

C

ada um de nós é
uma gota de água
em um vasto oceano, cujo a profundidade é a melhor representação de uma imensidão de
homens e mulheres que todos
os santos dias se apresentam
trajados de uma única maneira, demonstrando a organização e a sincronização das
águas do oceano no contacto
directo com a mãe natureza.
Assim, somos nós, homens e
mulheres, fardados e sem farda, deste estabelecimento de
ensino superior militar, ´´ACADEMIA MILITAR DO EXÉRCITO´´ somos essa sociedade
castrense, constituída por indivíduos singulares que têm
como meta o cumprimento de
uma missão colectiva que é a
formação de quadros do Exér-

Texto: Cadete - Valentim A. de Moniz Elina
Foto: Feliciano Gabriel (Chipa)

cito para dar continuidade na
tarefa militar, do país.
A Academia Militar do Exército
(AMEx), é uma instituição de
Ensino Superior Público Militar
onde se ensina a arte militar e
formam oficias do quadro permanente das Forças Armadas
Angolanas (FAA).
Todos os dias somos chamados a buscar os valores morais
que, de alguma forma, nos ajudam a manter boas relações
com a sociedade no geral e,
essa busca começa desde
muito cedo, desde o ensino
de base, ao contacto com a
igreja e outras instituições cuja
doutrina consiste em transmitir
valores morais aos seus formandos. Essa busca da verdade não tem fim, é uma busca constante e permanente,
e dentro desta constância em
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criar hábitos e costumes que
correspondam aos deveres
que nos são exigidos dentro
da sociedade, existe uma instituição denominada por Forças
Armadas, que devido à complexidade das suas tarefas, dividiu-se em três ramos: Exército, Força Aérea e Marinha.
Cada um desses ramos tem
as suas particularidades e as
suas individualidades, dentro
da particularidade do Exército,
existe uma instituição de ensino superior militar que é chamada por AMEx.
A AMEx, não fugiu à regra
das instituições do bem, instituições que visam transmitir
o verdadeiro conceito de respeito, disciplina, organização,
espírito de camaradagem e de
patriotismo. Eu tenho a oportunidade de redigir esse artigo

CORPO DE CADETES
na primeira pessoa e de ser
testemunho da diligência que
tem assumido, esta instituição,
em transmitir para todos nós,
oficiais, assessoria portuguesa
e cubana, sargentos, cadetes,
praças e trabalhadores civis,
a importância de nos assumirmos como defensores e salvaguardas das cores do nosso
país, da constituição da república e de sermos verdadeiros
combustíveis para a manutenção da paz e da estabilidade
territorial.
É para um bem maior, um benefício justo a criação desta instituição, que veio e tem vindo
a proporcionar oportunidades
a todos aqueles que têm como
foco a defesa e a salvaguarda
dos interesses da nação. Para
mim e para muitos outros, que
estamos na mesma condição,
cadetes desta instituição, não
tem sido uma tarefa fácil permanecer com esse estatuto
que, de forma activa, tem exigido de nós sacrifícios físicos,
psicológicos, afectivos e familiares. Sacrifícios esses, necessários quando se pretende
alcançar grandes patamares
e quando se percebe, definitivamente, que os interesses do
país se sobrepõem a qualquer
interesse individual da nossa
parte.
Enquanto formando, deste estabelecimento de ensino superior militar, tenho esperança
que todas as vicissitudes, às
quais somos submetidos, é
sinal de um treino altamente
qualificado que tende a transformar o efectivo de formandos
da AMEx em homens e mulheres suficientemente capazes
de dar respostas positivas às
nossas obrigações, deveres e

às normas que nos são vigentes.
Todos esses conhecimentos
não são adquiridos de forma
empírica, são fruto de uma
aprendizagem rigorosa e de
uma vivência diária, da observação dos comportamentos e
ensinamentos dos superiores
hierárquicos, bem como, da
participação nas mais variadas actividades militares que
têm sempre como palavra de
ordem a disciplina e a organização.
No entanto, reitero que, por
detrás da AMEx há uma real
oportunidade, há a oportunidade de conhecer variadíssimas
culturas e de falar com jovens
das demais províncias de Angola. A AMEx não faz distinção de raça ou cultura, todos
somos chamados a aprender
a arte militar e dá-nos a possibilidade de sermos oficiais do
quadro permanente das FAA,
daí nasce o contacto e a aproximação entre jovens de todas
as províncias.
Há oportunidade de conhecermos o valor mais profundo
dos heróis que tombaram durante a guerra civil e durante
a opressão colonial, ´´Bravos
Guerreiros´´ que nos deixaram
os seus legados e hoje nos
servem de inspiração.
Há oportunidades de nos tornarmos também bravos guerreiros, homens e mulheres de
grande coragem e capazes de
resistir às turbulências que oscilem com a paz e a estabilidade territorial.
Há oportunidade de nos tornarmos vanguardas desta terra e desta nação, comandantes capazes de guiar as suas
tropas e criar um ambiente de
harmonia e espírito de corpo
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entre os militares e a sociedade no geral.

Claramente que, precisamos
ainda trabalhar enquanto formandos para continuarmos a
dar sequência aos ensinamentos e a demonstrar que vale a
pena todo o investimento que
a AMEx tem investido na nossa, orgulhosa, formação.
Enquanto militar desta instituição, sinto-me orgulhoso
por defender as suas cores,
e, é evidente o esforço que
cada um de nós tem dado
para que, de forma unânime,
todos nós consigamos dar o
melhor seguimento às ordens
superiormente baixadas. Particularmente, espero que os
Professores, Comandantes, e
outras Entidades Superiores,
continuem a ser esse pilar de
orientação, controlo e firmeza,
principalmente para nós cadetes desta instituição. Agradecer o esforço de todos, sem
excepção, por continuarem a
apostar na formação de jovens
militares e por serem os principais impulsionadores da disciplina e da organização no seio
desta instituição.

Autor: Valentim A. de Moniz Elina
Cadete 4º Ano - Defesa Antiaérea
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DIABETES MELLITUS

“Estima-se que existem mais de cinco milhões de diabéticos sendo que metade da população

não é diagnosticada.”

D

iabetes mellitus é
uma síndrome de
etiologia
múltipla
decorrente de insuficiência da insulina a fim de
proporcionar adequadamente
seus efeitos. É um problema
de saúde pública e de carácter
crónico, doença que acomete
grande parte da população.
EM ANGOLA
Pelo menos 1,6 milhões de angolanos num universo de 25
milhões sofrem de diabetes.
Esta doença está associada
a complicações graves como
a cegueira, amputação dos
membros inferiores, enfarto
agudo do miocárdio, acidente
vascular cerebral e a insufici-

Texto: André Mabiondo (Anderson)
Foto: Feliciano Gabriel (Chipa)

ência renal, exigindo por isso a
implementação da política pública dos seus efeitos.
O termo diabetes geralmente
se refere a diabetes mellitus,
mas existem muitas outras
condições raras também denominadas como diabetes.
Diabetes insipida – significa
sem gosto - é uma doença em
que há maior alteração na glucose do organismo porem com
sintomas semelhantes aos da
doença mellitus. Esta diabete
pode ser causada por danos
nos rins ou à glândula pisuitoria.
Diabetes Tipo I – esta aparce quando o sistema imunitário do doente ataca as células
30

BETA do pâncreas.
A causa desta confusão ainda
não foi definida apesar de parecer estar associada a constipações e outras doenças o
tipo de alimentação o estilo de
vida etc., não tem qualquer influência no aparecimento desse tipo de diabetes.
Normalmente inicia na infância
ou adolescência e se caracteriza por um déficit de insulina
devido a destruição das células BETA do pâncreas por
processo autoimune ou idiopáticos. Só uma em cada 20 pessoas diabéticas tem diabetes
tipo I, que se apresenta fundamentalmente entre jovens e
crianças. O corpo nesse caso
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produz pouco ou nenhuma insulina (insulina dependente).
Diabetes tipo II – antigamente conhecia-se como diabetes
não insulino dependente ou
diabetes tardio. Tem mecanismo fitopatológico complexo e
não completamente elucidado. Para haver diminuição na
resposta dos receptores da
glucose presente no tecido
periférico à insulina, levando
ao fenómeno de resistência à
insulina.
As células BETA do pâncreas aumentam a produção de
insulina e ao longo dos anos
a resistência a insulina acaba
por levar as células BETA a
exaustão.
Desenvolve-se frequentemente nas etapas adultas da vida
e é muito frequente associação com a obesidade e idosos. Vários fármacos e outras
causas podem gerar este tipo
de diabetes. É muito frequente
a diabete tipo II associado ao
uso prolongado de corticoides.
Diabetes gestacional – também envolve uma combinação
de secreção e responssividades de insulina inadequada

assemelhando-se a diabetes
do tipo II em diversas espécies.
Ela desenvolve-se durante a
gravidez e pode melhorar ou
desaparecer após o nascimento do bebé. Embora possa ser temporária, a diabete
gestacional pode trazer danos
a saúde do feto e ou da mãe.
Cerca de 20 à 50% das mulheres com diabetes gestacional
desenvolvem diabete tipo 2
mais tardiamente na vida.
Ocorre entre 2 à 7% é completamente tratável mas se não
tratada pode causar problemas como o nascimento fetal
com peso excessivo do bebé
ou mal formação congénita,
bem como doenças cardíacas
durante a gravidez.
SINAIS E SINTOMAS
Triada clássica dos sintomas
da Diabetes.
1.Poliúria – (aumento do volume urinário)
2.Polidipsia – sede aumentada
e aumento da ingestão líquida).
3.Polifagia – aumento do apetite.
4.Perda de peso.
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5.Boca seca.
6.Visão turva
7.Fraqueza
8.Cetoacidose diabética.
Estes sintomas podem desenvolver-se rapidamente no tipo
I particularmente em crianças
menores ou maiores ou podem sutil ou completamente
ausentes assim como pode se
desenvolver no tipo II.
O problema da visão atinge
40% dos diabéticos insulinodependentes e 20% dos não
insulinodependentes sendo,
mas comum em mulheres entre os 30 aos 65 anos. Se não
forem tratados podem causar
cataratas, glaucomas e cegueiras.
CAUSAS
Existem várias causas a destacar as seguintes:
Defeitos genéticos no funcionamento de células BETA
Defeito genético no processamento da insulina ou ação da
mesma.
Defeito na conversão pro-insulina
Mutação do gene responsável
pela produção da insulina
Mutação de receptor de insulina
Piliedocrinopatia por mutação
do gene regulador de auto insulina
Defeito do pâncreas exócrino
Pancreatite cronica.
Pancreatectomia.
Neoplasia do pâncreas.
Fibrose quiástica do pâncreas.
Endocrinopatia
Excesso da hormona do crescimento (acromegalia)
Síndrome de cushing
Hipertiroidismo
Feocromocitomas
Glucagonoma
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Infeções virais.
FISIOPATOLOGIA
O Pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. Este hormônio é responsável pela regulação da glicose
(açúcar) no sangue.
Para que as células das diversas partes do corpo humano
possam realizar o processo
de respiração celular aeróbia,
necessita de utilizar glicose
como fonte de energia é preciso que a glicose esteja presente na célula. Portanto as células possuem representantes
de insulina (tirosina quinasa)
que quando acionados abrem
as membranas celulares para
entrada da glicose presente na
circulação sanguínea.
Uma vez que registe falha na
função de insulina resulta em
alta quantidade glicose no
sangue, já que essa última não
é devidamente digerida no interior da célula.
Se a quantidade de insulina é
insuficiente se as células respondem mal a glicose não será
administrada pelas células do
corpo ou armazenadas corretamente no fígado e músculos.
O efeito predominante neste
caso é nível alto de glicose no
sangue e dai distúrbios metabólicos e outras consequências.
COMPLICAÇÕES
As complicações da diabetes
são muito menos comuns e
severas nas pessoas que possuem os níveis de glicemias
bem controlados mantendo-os
entre 70 e 100 mg/dl em jejum.
As complicações surgem basicamente pelo excesso de
glicose no sangue sendo assim, existe a possibilidade de

glicosilar proteínas além de
retenção de água na corrente
sanguínea e retirada da mesma do espaço intercelular.
COMPLICAÇÕES AGUDAS:
* Cetoacidose diabética
* Cegueira
* Coma hiperosmolar não
cetótica
* Hiperglicemia
* Coma diabética
* Necrose que leva a amputação
* Miase
COMPLICAÇÕES CRÓNICAS:

*

Placas de gordura no sangue
* Danos na retina
* Hipertensão por aumento
de água sangue
* Trombose e coágulos na
corrente sanguínea
* Síndrome do pé diabético
* Problemas renais como insuficiência renal progressivas
* Problemas
neurológicos
principalmente no pé tais
como perda de sensibilidade
* Problemas metabólicos generalizados
* Factor de risco à periodontite
* Frequência de problemas
cardíacos (AVC) e ataques
cardíacos.
DIAGNÓSTICOS
O diagnóstico da diabete passa pela aferição dos níveis de
glicemia após jejum de pelo
menos 8 horas, entre outros
procedimentos que são realizados no laboratório para o
efeito.
PREVENÇÃO
Como prevenir a diabetes?
a) Reduzir o açúcar na alimentação.
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b)Dar preferência á alimentos
integrais.
c)Incluir sementes e castanhas
na alimentação.
d)Aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras.
e)Evitar o consumo de álcool e
não fumar.
f)Praticar actividades físicas
regularmente.
g)Manter o peso em uma faixa
ideal ou saudável.
Prevenir diabetes é uma atitude que demanda mudanças no
estilo de vida, mas o esforço
vale a pena. Embora a doença possa ter origem genética,
estima-se que 30% dos casos
de diabetes poderiam ser evitadas com adopção de hábitos
saudáveis.
TRATAMENTO
A diabetes mellitus é uma doença crónica sem cura por tratamentos convencionais e que
enfase médica deve ser necessariamente em evitar problemas a diabetes a longo ou
a curto prazo.
O tratamento é baseado em
outros conceitos.
1.Consciencialização do paciente sem a qual não existe
aderência.
2.Alimentação e dieta adequada para cada tipo de diabete e
para o perfil do doente.
3.Vida ativa, mais do que simplesmente exercícios
4.Medicamentos:
a.Hipoglicemiantes orais
b.Insulina
5.Tratamento não farmacológica
6.Controlo da dieta
7.Pratica regular de exercícios
físicos.
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ROSTO DE CAPA
1.Nome: Cristiano Vanda
2.Filiação: Criofas Benihatas e de Letícia Muelikuata
3.Data de Nascimento: 21 de Outubro de 1967
4.Naturalidade: Ondjiva
5.Estado civil: Casado
6.Patente: Major
7.Peso: 78 kg
8.Altura: 1, 75 cm
9.Número de filhos: 5
10.Habilitações literárias: Licenciado em Psicologia de Educação;
11.Nº do calçado: 42
12.Data de incorporação: 03 de Setembro de 1985 (Huíla) nas FAPLA
13.Data de incorporação nas FAA: 1992 (Moxico);
14.Formação Militar: Formação Básico Militar, Curso de Sargento,
Curso Básico de Oficial, Curso de Formação de Formadores;
15.Função: Comandante de Batalhão de Comando e Serviços BCS;
16.O que lhe marcou mais durante estes anos?
R: O que mais me marcou foi em Outubro de 2017, porque é o mês
do meu aniversário natalício, foi o mês em que casei me e consequentemente fui promovido ao Grau de Oficial Superior;
17.Que posto desejaria alcançar na vida militar?
R: No mínimo a posto de Comandante de um Regimento;
18.Que acontecimento histórico de Angola foi mais marcante para si?
R: A conquista da paz nacional;
19.Prato preferido: Funge com Calulú;
20.Fruta preferida: Pêssego;
21.Desporto preferido: Futebol onze;
22.Clube preferido: 1º D’agosto;
23.Religião: Católico;
24.Perfume preferido: Suspense;
25.Peça de roupa preferida: Fato Social;
26.Programa televisivo: Telejornal;
27.Cidade preferida: Lubango;
28.Leitura: Livros Científicos;
29.País que gostaria de conhecer: Japão;
30.Conselho para juventude que está ou que queira ingressar às Forças Armadas Angolanas:
R: O meu conselho para os novos é que venham com o espírito de
camaradagem e patriotismo, porque estarão a servir a pátria e o bem
estar dos angolanos.
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ÚLTIMO ADEUS AO TEN. CORONEL
DANIEL DA SILVA SOARES “TC DANÍ”

AMEx LAMENTA A MORTE DO CADETE
NOGUEIRA FERREIRA

Texto: André Mabiondo (Anderson)
Foto: Feliciano Gabriel (Chipa)

Membros do Comando da AMEx, Órgãos de
Defesa e Segurança, Sociedade Civil, Familiares e Amigos, renderam a última homenagem
ao Tenente Coronel Daniel da Silva Soares “TC
Daní“

F

aleceu pelas
06 Horas do
dia 24 de Janeiro de 2022,
vítima de doença, no
Municipio do Lobito Província de Benguela.
Os seus prestimos foram notabilizados nas
seguintes unidades:
Região Militar K. Norte
na 60 Brigada; 10ª Região Militar /Saurimo;
Escola Nacional de
Aviação Libeira; Frente Militar Huambo;
Região Militar Centro/
Huambo; Escola Prática de Artilharia (EPA)
na Cabaia- Lobito/
Benguela; Escola de
Formação de Oficiais
(EFO) - Lobito / Benguela; Escola Inter-Arma de Oficiais -Lobito/
Benguela; e Academia Militar do Exército
(a última unidade).

Em sua carreira exerceu as seguntes funções: Chefe de agitação e propaganda;
Chefe de Educação
Patriótica do Regime
de cavalaria; Chefe do
Protocolo; Chefe de
Acção Psicológica da
Penitenciaria; Chefe de
Educação Patriótica;
1º Professor de Liderança EP/AMEx; Chefe
Adjunto da Cátedra de
Educação
Patriótica
da AMEx e por último
Chefe da Cátedra de
Educação Patriótica da
AMEx.

F

oi com profunda dor e consternação que
o
Comando
da Academia Militar do
Exército, tomou conhecimento do passamento físico do 101045632
(Exército)
Nogueira
Diogo de Almeida
Ferreira, até então
Cadete do 3º ano, na
especialidade de Administração Militar da
Academia Militar do
Exército, ocorrido pelas 18 Horas, no passado dia 30 de Janeiro
de 2022 vítima de malária grave no Hospital
Regional do Lobito.
Os infaustos acontecimentos levam-nos a
reflectir acerca do quão
volátil é o fôlego que
respiramos; quão enorme é o poder da natureza sobre o homem,
como é verdadeira e
real a morte que obviamente se revela destino obrigatório de todo

No elogio fúnebre, o
TC Dany, foi destacado como um homem incansável na defesa da
Pátria Mãe e que deixa
um enorme vazio no
Exército em particular,
nas FAA em geral.
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um vivente. Ela é um
dos fenómenos que
apesar da vontade e do
esforço dos homens,
ainda não é controlada.
Ela surge quando menos com ela contamos,
quando simplesmente
menos se espera!
Que a luz e o amor
divino, pairem sobre
a alma de quem sofre
esta imensurável perda, os console e lhes
dê serenidade para
atravessar esta tempestade.
Em nome do Comando da Academia Militar do Exército e do
meu próprio, dos Oficiais, Sargentos, Praças, Cadetes e Trabalhadores Civis deste
Estabelecimento de
Ensino Superior Militar, apresento a nobre
família os mais profundos sentimentos
de pesar.

HINO DA AMEX
“HONRA À UNIDADE NACIONAL”
I
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 [2]
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 [2]
Com orgulho e bravura
Somos jovens militares
Que ostentamos a nobre Insígnia
Da Academia Militar do Exército
LETRA: T. CORONEL - ANTÓNIO JOSÉ MIRANDA

A PANDEMIA AINDA
NÃO ACABOU!
vacine-se e mantenha as outras medidas
de prevenção contra a COVID-19

Use máscara o
tempo inteiro

Higienize as mãos sempre
que puder, com água e
sabão ou álcool 70

Mantenha a distância, de pelomenos dois metros de outros

Bairro da Luz, Lobito-Benguela, Angola
www.academiamilitar.gv.ao
Facebook://academia militar do exército

