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É com enorme satisfação que me associo hoje a esta cerimónia, em representação do
Sr. Ministro da Defesa Nacional.
O Colégio Militar é uma instituição incontornável nas Forças Armadas portuguesas. Uma
escola de valores e de camaradagem que os alunos e as alunas desta casa levam para a
vida, independentemente de optarem por uma carreira militar ou não.
Os seus mais de dois séculos de história representam uma herança viva,
permanentemente reforçada pela energia da juventude que aqui ingressa a cada ano. O
“Real Colégio Militar”, como se designou a dada altura e que ocupa este espaço nobre
da Cidade de Lisboa desde finais do século dezanove, foi casa de importantes líderes
militares do nosso país e permanece, hoje também, um lugar de excelência e de
exigência, mas certamente também um lugar de oportunidades privilegiadas.
A visão global da formação dos jovens que aqui ingressam, seja em termos intelectuais,
morais, físicos ou técnicos, exige que o Governo e o Exército se empenhem na contínua
renovação dos meios humanos e materiais à vossa disposição.
É esse o objetivo que justificou a vasta intervenção que foi realizada neste espaço de
atividade desportiva que hoje inauguramos. E é esse o objetivo que, por exemplo,
recentemente nos levou a prorrogar o protocolo entre a Defesa Nacional e a Educação,
para que os Estabelecimentos Militares de Ensino permaneçam perfeitamente
integrados no sistema de ensino nacional.
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Os Estabelecimentos Militares de Ensino são essenciais para as Forças Armadas, através
da qualificação e do apoio social aos jovens. Escolas, como o Colégio Militar, são
responsáveis pela tradição secular de ensino de cariz militar em Portugal.
A sua plena integração no sistema de ensino nacional é uma forma de valorização destas
instituições e de diferenciação dos modelos de ensino, permitindo assegurar a qualidade
geral do ensino aqui ministrado e a sua ampla divulgação, ao mesmo tempo que se
salvaguarda o seu caráter distinto.
É, pois, nosso desejo que o Colégio Militar e os seus alunos continuem a ser uma escola
de excelência, enformada pelas virtudes e valores da tradição militar, abertos ao mundo
e à sua diversidade, cientes da inovação e da criatividade que são forças poderosas num
tempo acelerado como é aquele em que vivemos. Em tempos de volatilidade e
mudança, são as estruturas sólidas que nos conferem confiança para fazer boas opções
e

abraçar

as

oportunidades

e

desafios

que

se

nos

colocam.

Estou certa de que este espaço desportivo servirá esta e as próximas gerações como
espaço de promoção dos importantes valores que o desporto nos incute: a
Responsabilidade, o Espírito de equipa, a Disciplina, a Tolerância, a Perseverança, o
Humanismo, a Verdade, o Respeito, a Solidariedade, a Dedicação e a Coragem.
Faço votos para que toda a comunidade escolar possa apreciar bons momentos neste
espaço, num contexto pós-pandémico por que todos ansiamos, para aqui reunir alunos,
pais, educadores e a família militar que tanto orgulho tem desta instituição.

Muito obrigada e votos de sucesso a todas e a todos.
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