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INTERVENÇÃO DO COMANDANTE DA ACADEMIA MILITAR  

MAJOR-GENERAL JOÃO VIEIRA BORGES 

Cerimónia do Dia da Academia Militar (12 de janeiro de 2020) 

 [Só serão válidas as palavras proferidas pelo orador]  

Exmo. Senhor Ministro da Defesa Nacional, Professor Doutor João Gomes 

Cravinho, 

Em nome de todos os militares e civis que servem nesta Escola de Comandantes, 

agradeço a elevada distinção que V. Ex.ª nos dá ao presidir a esta cerimónia, facto 

que muito nos honra e prestigia. 

Exmo. Senhor General Chefe do Estado-Maior do Exército. Meu Comandante, 

Exma. Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Arroios. Na sua pessoa 

saúdo ainda os autarcas presentes da Amadora e de Santarém, 

Exmos Senhores Generais, antigos Chefes do Estado-Maior do Exército, 

Exmo. Senhor Tenente-General Comandante Geral da Guarda Nacional 

Republicana, 

Exmo. Senhor General Vice-CEME e Tenentes-Generais membros do 

Conselho Superior do Exército, 

Exmo. Senhor Juíz Conselheiro, 

Exma. Senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, 

Exmo Senhor Vice-Reitor da Universidade de Lisboa, 

Exmos. Senhores Diretores Gerais, e permitam-me que saúde o Diretor 

Nacional da Polícia Judiciária e o Inspetor-geral da Defesa Nacional,  
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Exmos. Senhores Oficiais Generais, no ativo, reserva e reforma e permitam-

me saudar os antigos comandantes da Academia Militar, os Presidentes do 

IASFA, da Comissão Portuguesa de História Militar e do Conselho Superior de 

Disciplina do Exército, o 2º Comandante Geral da Guarda, os comandantes do 

Instituto Universitário Militar, da Academia da Força Aérea e o representante 

do CEMA; 

Exmo. Senhor Superintendente-Chefe Diretor Nacional Adjunto. Na sua 

pessoa saúdo ainda, o Diretor do ISCPSI e restantes entidades policiais, 

Excelência Reverendíssima, Senhor Bispo das Forças Armadas e das Forças 

de Segurança, 

Exmos. Senhores representantes das ordens profissionais, vice-Presidente do 

IST e Diretores de Faculdades; 

Exmo. Senhor Dom Duarte Pio de Bragança e Senhora D. Isabel de Herédia, 

representantes de D. João IV, Catarina de Bragança e D. Maria I, 

Exmo. Senhor Dr. Pedro Sá Nogueira, em representação da família do 

Marquês de Sá da Bandeira, Patrono desta Academia Militar, 

Exmos. Senhores Adidos de Defesa e Militares,  

Ilustres Convidados, 

Senhoras e Senhores Professores (antigos e atuais), oficiais, sargentos, praças, 

guardas e trabalhadores civis da Academia Militar, 

Caros Cadetes, 

Minhas Senhoras e meus Senhores. 

Agradeço calorosamente a honra e o privilégio que nos concedem com a vossa 

estimada presença nesta cerimónia, em que se comemora o dia da Academia 

Militar. Sendo hoje, domingo, “o dia do sol, do Senhor ou dedicado à família”, a 
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vossa presença tem ainda mais significado para nós, e constitui exemplo de 

dedicação para os futuros oficiais do Exército e da GNR aqui formados. 

Saúdo ainda, todos os antigos alunos da Academia Militar, nas situações de ativo, 

reserva e reforma, que serviram e servem Portugal no Continente, nas Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira ou no exterior do Território Nacional, casos 

das missões no Mali, na RCA, no Iraque ou no Afeganistão.  

Respeitando a tradição, abordarei, de seguida, os pontos essenciais relativos à 

Memória, ao Presente e ao Futuro da Academia Militar.  

No âmbito da Memória, hoje é um dia particularmente feliz para os antigos e o 

atual Comandante da Academia Militar. 

Efetivamente, na cerimónia do bicentenário das Academias Militares de Saint Cyr 

(França) e de West Point (EUA), realizada em 2002, em Paris, a Academia Militar, 

então com a sua antiguidade relativa a 1837, formou e desfilou atrás de Academias 

Militares de países bem mais jovens, como os EUA, a Itália e o Brasil. 

Desde então, desenvolvemos um longo e complexo processo em prol da verdade 

histórica, que culmina hoje, com a comemoração dos 230 anos da Academia Real 

de Fortificação, Artilharia e Desenho e que passou pela harmonização entre os 

comandantes das academias militares europeias, na reunião de Modena (Itália), em 

2013, pela publicação de novas obras de referência, como o “Viver Academia 

Militar” ou o “Marquês de Sá da Bandeira: o Homem, o Político e o Militar”, mas 

também pela revisão de brasões, azulejos, sites e designações de salas e, 

finalmente, pela alteração da legislação. Contámos com o apoio de várias 

instituições, de que destacamos, a Comissão Portuguesa de História Militar e a 

Direção de História e Cultura Militar. Assim, hoje podemos finalmente dizer, com 

toda a probidade, que: 

- a Academia Militar tem as suas origens na Lição de Artilharia e Esquadria, criada 

por decreto de D. João IV, a 13 de maio de 1641, considerada como a “primeira 

escola de ensino militar de formação de oficiais do Exército em Portugal”;  
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- que enquanto instituição de ensino superior militar, foi fundada, por D. Maria I, a 

2 de janeiro de 1790, com a designação de “Academia Real de Fortificação, 

Artilharia e Desenho”, considerada como a “primeira escola de ensino superior 

militar de formação de oficiais do Exército Português”; 

- que tem como Patrono o Marquês de Sá da Bandeira, que foi aluno da 

“Academia Real”, e cuja designação alterou para Escola do Exército, a 12 de janeiro 

de 1837, Escola da qual viria a ser ilustre comandante, entre 1851 e 1876; 

- e que comemora, desde 1959, o seu dia festivo, a 12 de janeiro. 

Deste modo, a Academia Militar assume a sua responsabilidade histórica, 

enquanto legitima herdeira de um património particularmente rico, e orgulha-se dos 

seus alunos mais ilustres, casos do Marquês de Sá da Bandeira, dos sete 

Presidentes da República e de todos os que deram a vida pela Pátria.  

Foi neste sentido, que no passado dia 6 de janeiro, em Santarém, evocámos a 

Memória, realizando a tradicional cerimónia de homenagem ao Marquês de Sá da 

Bandeira, com o apoio da Câmara Municipal de Santarém, que cuida do Marquês 

como “Filho da Vila e Pai da Cidade”. 

Foi ainda com este propósito, que homenageámos os Antigos Alunos mortos ao 

serviço da Pátria, na missa desta manhã e na cerimónia que teve lugar esta tarde 

no Paço da Rainha; que organizámos a exposição subordinada ao tema “Academia 

Real de Fortificação Artilharia e Desenho: 230 anos a formar comandantes com 

caráter, saber e liderança”; e que evocámos a Memória, através da apresentação 

do livro “A Fundação do Exército Português”, que traduz o “pensar” desta 

Academia; a Memória constitui a pedra basilar do Presente e da construção de um 

Futuro melhor.  

Senhor Ministro da Defesa Nacional, Minhas Senhoras e Meus Senhores 

No Presente, e enquadrada pelo ainda jovem Instituto Universitário Militar, a 

Academia Militar tem como missão formar os futuros oficiais dos quadros 

permanentes do Exército e da GNR. 
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No último ano, desenvolvemos um vasto conjunto de ações ao nível do ensino e 

formação, de que destacamos: 

- o processo de recrutamento e admissão, que teve 1040 candidatos para as 99 

vagas autorizadas (69 para o Exército e 30 para a GNR); estes alunos do 1º ano 

estão fardados na parada, de acordo com o novo Regulamento de Uniformes do 

Exército, onde podem ser identificados pelas calças de cor cinzenta escura. 

- a formação de cerca de 500 alunos, 82 dos quais do Exército e da GNR, que 

terminaram os seus cursos e receberam a espada de oficial e a respetiva carta de 

curso; 

- a formação de 15 oficiais para o quadro especial de técnicos de saúde e para os 

quadros especiais de saúde; 

- a formação de 22 alunos dos Países de Língua Oficial Portuguesa; 

- a formação de dezenas de alunos e docentes oriundos do Brasil, Espanha, EUA, 

França, Grécia, Polónia, República Checa e Roménia, no âmbito da cooperação no 

domínio da defesa, das relações bilaterais e do Erasmus Militar e Plus; 

- o curso de Comandantes; 

- o curso de Capelães; 

- o  1º “Curso de Formação de Formadores de Género”, que veio ao encontro do 

aumento da percentagem de alunas para os 12%; 

- os cursos de liderança ministrados a várias instituições; 

- a melhoria da qualidade do ensino e formação através do processo de auto 

avaliação; 

- e a acreditação, pela A3ES, dos dois mestrados não integrados e do IUM no seu 

conjunto em termos institucionais. 

Ao nível da investigação e criação de saber: 
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- organizámos e realizámos seminários, colóquios, conferências, jornadas e 

simpósios, nacionais e internacionais, entre os quais a primeira conferência da 

“Cátedra Bernardo de Sá Nogueira”, a primeira “Conferência General Loureiro dos 

Santos” e as primeiras jornadas culturais inter-Academias; 

- editámos várias publicações com a chancela da Academia Militar e a Revista 

Proelium, de que distribuiremos o último número no final desta cerimónia; 

- e executámos 26 projetos de I&D no âmbito do CINAMIL. 

Ao nível da internacionalização: 

- reforçámos a cooperação no âmbito das relações bilaterais, na área da defesa, da 

CEPOL, do Erasmus Militar e do Erasmus Plus, com Universidades e Academias 

Militares estrangeiras, conforme poderemos ver na exposição que terá lugar após 

esta cerimónia, de que destaco os 670 alunos dos Países de Língua Oficial 

Portuguesa, que iniciaram a sua formação na Academia, entre 1986 e 2019; 

- recebemos vários comandantes de academias militares e participámos na reunião 

de comandantes das academias europeias, na Roménia, onde tivemos a honra de 

ser convidados para organizarmos a reunião de 2021, na Academia Militar, durante 

a presidência portuguesa da União Europeia. 

Ao nível das Infraestruturas e de Cooperação com a Comunidade: 

- assinámos e concretizámos vários protocolos e reforçámos a ligação à sociedade 

civil, na Amadora e em Lisboa (uma saudação à Presidente Margarida Martins, ao 

Diretor da Escola Secundária de Camões e aos seus alunos, que durante este ano 

praticam desporto nestas instalações da Academia); 

- e melhorámos as infraestruturas desportivas cobertas na Amadora, renovámos a 

parada da Amadora (com o apoio da Câmara Municipal – uma saudação ao Senhor 

Vereador), o refeitório de alunos, as casernas e o Centro de Competências para a 

Proteção de Infraestruturas. 



7 
 

Estamos orgulhosos do que fizemos, mas com a consciência e a vontade de 

fazermos ainda melhor em 2020.  

Senhor Ministro da Defesa Nacional, Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Para Al Gore no seu “The Future”, as seis forças que irão mudar o Mundo incluem; 

a economia global; o desequilíbrio de poder geoestratégico; as revoluções digital e 

biotecnológica; a crise climática e a transição energética para as fontes renováveis; 

o desafio demográfico e o consumo dos recursos do planeta, a medicina e a saúde; 

e ainda a emergência de uma consciência global.  

É nesse “Mundo Novo em Mudança”, que Robert Kagan classifica como uma 

Selva, que os jovens oficiais do Exército e da GNR irão viver, policiar, lutar e 

combater. Para Rupert Smith, as Forças Armadas dos países ocidentais ainda não 

estão preparadas para esse “Mundo Novo” pois “a força militar é considerada a 

solução, ou parte da solução, numa grande variedade de problemas para os quais 

não foi originalmente destinada ou configurada”. Por isso, o General CEME dos 

EUA, Mark Milley, está a tentar reconfigurar a força militar, porque entende que 

apesar “da natureza fundamental da guerra (a trilogia de Clausewitz), permanecer 

praticamente inalterada, o carácter da guerra está a evoluir muito rapidamente, com 

a omnipresente tecnologia da informação e as comunicações pessoais, com a 

proliferação de armas guiadas de precisão, com a robótica e a impressão 3D no 

local, e com o rápido crescimento da urbanização.” 

É nesta linha que as Academias Militares estão a trabalhar no âmbito da reforma 

dos seus ciclos de estudos, conscientes de que nesse futuro “a espada continuará 

a embotar a pena”. Só assim poderemos antecipar o futuro e preparar os jovens 

oficiais para as guerras e os conflitos do futuro. O próprio relatório da comissão 

Europeia sobre o Futuro do Ensino Superior, apresenta seis tópicos, de que 

destacamos “a necessidade de promover cidadãos activos e responsáveis, com 

pensamento original, criativo e crítico”, numa abordagem consentânea com esse 

“Novo Mundo”, curiosamente praticada há muito pelo ensino superior militar, como 

estandarte da sua tão importante especificidade. 
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Neste sentido, e muito resumidamente, os desafios da Academia Militar para o 

futuro próximo são: 

- reestruturar os ciclos de estudos em mestrados não integrados, qualificar o 

corpo docente e melhorar os métodos pedagógicos utilizados, confrontando os 

alunos com mais prática, criatividade, prospetiva e sentido critico construtivo;  

- valorizar a Investigação, em particular na área das Ciências Militares, agora 

reforçada pela acreditação do novo Doutoramento do IUM; 

- reforçar o peso da internacionalização de docentes e discentes, investindo na 

realização de semestres internacionais e em novos modelos de formação para os 

Países de Língua Oficial Portuguesa; 

- consolidar a formação militar geral, reforçando a sua harmonização com as 

Escolas das Armas, dos Serviços e da Guarda; 

- valorizar o património histórico, reforçar a ligação à sociedade civil e melhorar 

funcionalidade e habitabilidade das instalações, em especial em Lisboa; 

Os desafios são muitos, mas estamos certos que vão ser ultrapassados, com 

empenhamento, com coesão e com elevado espírito de bem servir. 

Senhor Ministro da Defesa Nacional, Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Permitam-me, que agora me dirija em especial aos Cadetes.  

Como sabem, Bernardo de Sá Nogueira, o nosso Patrono, foi Soldado desde 4 de 

abril de 1810, foi ferido quatro vezes em combate e perdeu o braço direito no Alto 

da Bandeira, combatendo pela independência de Portugal e pela Liberdade. Foi 

liberal e antiesclavagista, presidiu a seis governos e exerceu funções de ministro 

por vinte e nove vezes. Serviu o País e as suas convicções com invulgar carácter, 

saber e liderança. Ao contrário do que mandou escrever na sua pedra tumular, “A 

Pátria muito lhe deve”. 

Aliando o caráter, ao saber, à liderança e ao elevado sentido crítico, o Marquês de 

Sá da Bandeira tornou-se numa referência como Homem, Militar e Político de que 

nos devemos orgulhar, enquanto portugueses, mas especialmente enquanto alunos 

desta Academia Militar. 
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Senhor Ministro da Defesa Nacional, Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Reitero os meus agradecimentos pela presença de V. Exas e desejo a todos um 

Feliz Ano de 2020. 

Termino, agradecendo aos militares e civis do Exército e da Guarda, que servem 

na Academia Militar, pelo esforço, dedicação e empenho desenvolvidos ao longo do 

último ano.  

Agradeço ainda, o apoio imprescindível das diversas instituições e entidades que 

vêm contribuindo para o cabal cumprimento da nossa honrosa Missão.  

Com o apoio de todos, continuaremos a afirmar a Academia Militar como uma 

reconhecida Escola de Comandantes, que vem formando oficiais com Carácter, 

Saber e Liderança, desde 1790. 

Honra e Glória à Academia Militar. 


