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Senhor General, Chefe do Estado-Maior do Exército, 

 

Senhor Tenente-General, Comandante-Geral da Guarda Nacional 

Republicana, 

 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Arroios, 

 

Senhores Oficiais Generais, 

 

Senhor Tenente-General, Comandante da Academia Militar, 

 

Reverendíssimo Bispo das Forças Armadas e das Forças de 

Segurança, 

 

Senhores Autarcas, 

 

Demais entidades Militares, Académicas e Civis, 

 

Docentes e Alunos da Academia Militar, 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
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Por Decreto de 12 de janeiro de 1837 da Rainha D. Maria 

II, a antiga Academia Real de Fortificação, Artilharia e 

Desenho foi reorganizada, passando a designar-se "Escola 

do Exército".  

 

Apesar de não se tratar da criação de uma nova escola e 

sim da reforma e alteração de designação de uma escola já 

existente, o dia 12 de janeiro de 1837 passou a ser 

comemorado, até aos dias de hoje, como o dia da atual 

Academia Militar, sucedendo à Academia Real de 

Fortificação, Artilharia e Desenho. 
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Embora estejamos ainda condicionados pela pandemia, a 

importância desta cerimónia anual e a energia que nela se 

agrega está de novo connosco este ano, personificada no 

conjunto dos homens e mulheres cadetes, oficiais, 

professores, colaboradores e amigos da Academia, antigos 

alunos e elementos das estruturas superiores de comando 

e direção do Exército, da Guarda Nacional Republicana, 

dos outros Ramos das Forças Armadas e do Ministério da 

Defesa Nacional.  

 

As instituições devem ser celebradas, recordadas e 

estudadas, sendo este um momento de cruzamento com o 

passado, com o presente e com o futuro. 
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Trata-se de honrar a sua história e todos aqueles que 

abnegadamente aqui serviram, ensinando, aprendendo e 

dando o que de melhor têm por Portugal. E 

simultaneamente, de agradecer àqueles que hoje 

continuam esse legado. 

 

A todos e todas quero felicitar por darem corpo à 

identidade desta instituição, que passa por uma formação 

única e exigente, que prepara para uma carreira de 

responsabilidades únicas, e onde se desenvolve uma 

vivência singular de intensa camaradagem e do estudo 

daquilo que é mais atual no campo da segurança e da 

defesa. 
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Desde a sua criação que a Academia Militar vem afirmando 

um papel de destaque na formação de sucessivas gerações 

de Oficiais do Exército e, mais recentemente (desde 1991), 

também da Guarda Nacional Republicana.  

 

A formação de excelência que aqui tem sido ministrada 

tem permitido o distinto desempenho de gerações e 

gerações de Comandantes militares, a qual vem sendo 

enaltecida reiteradamente por responsáveis políticos e 

militares em países onde as forças do Exército conduzem 

atualmente missões em prol da paz regional e mundial, de 

que Portugal se orgulha. 
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É por isso com todo o gosto que participo nesta cerimónia, 

e quero sinalizar o apoio inequívoco do Governo e da 

Tutela ao caminho exemplar que a Academia Militar tem 

desenvolvido.  

 

Neste caminho, a Academia Militar tem sabido adaptar-se 

e inovar no que respeita às mudanças no sistema de ensino 

superior ao longo das décadas, bem como aos novos 

desafios que se colocam no campo da segurança e da 

defesa.  
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Perante novos desafios, a Academia Militar tem sabido 

manter e atualizar uma formação inicial de qualidade, 

inovadora e orientada para o desenvolvimento do 

pensamento crítico, mas alicerçada em valores milenares 

que concorrem para um Exército credível, moderno, 

atrativo e de elevada prontidão e competência, que 

cumpre operações que, no ambiente terrestre, são cada 

vez mais complexas e indissociáveis de uma interação 

crescente com as populações e com o incremento da 

probabilidade e importância das operações de apoio civil. 
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Apesar da pandemia, que perturbou fortemente as 

atividades de ensino nos últimos dois anos, é 

impressionante observar os resultados alcançados pela 

Academia Militar em 2021, no que toca a resultados 

académicos, novos cursos e novas áreas de investigação.  

 

Realço o incremento da preparação de trabalhos e 

projetos na área da Ciberdefesa e Cibersegurança, que 

possibilitarão consubstanciar e otimizar o aproveitamento 

do Cyber Academia Innovation Hub, a inaugurar em breve 

nesta Academia. 
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Por tudo isto, quero louvar o enorme esforço de adaptação 

da Academia Militar aos desafios da pandemia, sob a 

liderança do seu Comandante Tenente-General Morgado 

Baptista, que soube transformar este desafio em 

oportunidades, através de uma nova adequação dos meios 

de aprendizagem e da sua materialização em 

competências mobilizáveis.  

Fica uma marca de qualidade e valor que eleva a 

responsabilidade para o futuro. 
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A Academia Militar conta hoje com mais de 500 alunos e 

alunas, incluindo três dezenas de estudantes de países, 

nossos amigos, da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa e a quem transmito, em nome do governo 

português, a vontade de continuarmos a trabalhar em 

proximidade. Como Povos irmãos. 

 

Quero, nesta ocasião, dar a todos e todas uma palavra de 

apreço pela vossa confiança e empenho, bem como de 

reconhecimento, pelo esforço efetuado, pela capacidade 

de adaptação e por terem correspondido sempre, em 

todas as situações, de forma positiva, à dinâmica de 

evolução das circunstâncias. 
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É para vós e para a vossa formação de excelência que esta 

casa trabalha há mais de duzentos anos e continuará a 

trabalhar no futuro. 

 

Cabe aqui naturalmente um particular louvor ao trabalho 

e ao esforço do corpo docente da Academia, que tem tido 

uma dedicação exemplar e uma notável capacidade de 

adaptação perante as exigências com que se depararam 

quando tiveram de assegurar a continuidade do ensino em 

ambiente de pandemia. 

O vosso excecional zelo e constante dedicação permitiu 

ultrapassar as dificuldades e garantir o ensino. 
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Quero terminar felicitando todos e todas quantos serviram 

e servem na Academia Militar.  

 

Embora muitos estejam impedidos de estar presentes, 

todos são credores do enaltecimento público que hoje é, 

mais uma vez, devido, pela superior dedicação e 

profissionalismo do serviço que prestaram e prestam em 

prol da reconhecida qualidade do ensino superior militar.  

 

Parabéns à Academia Militar. Faço votos de longos e largos 

anos de sucesso, ao serviço de Portugal e dos Portugueses! 

 

Muito obrigado.   


