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1. ENSINO SUPERIOR
a. A Academia Militar, além dos cursos conducentes à carreira de Oficial do
Quadro Permanente do Exército e da Guarda Nacional Republicana, ministra
actualmente através do Departamento de Estudos Pós-graduados os cursos
seguintes:
(1) Pós-Graduação em Guerra de Informação/Competitive Intelligence;
(2) Mestrado em História Militar em parceria com Universidade dos Açores;
(3) Mestrado em História, Defesa e Relações Internacionais em parceria
com o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE);
(4) Doutoramento em História, Defesa e Relações Internacionais em parceria
com o ISCTE.
b. Nos dias 9, 10 e 11 de Maio, a Academia Militar e a Associação de Jogos
de Simulação de Portugal organizaram o 4.º Torneio Internacional de Jogos
de Simulação. A edição deste ano contou com dois torneios em simultâneo,
De Bellis Multitudinis (DBM) e Flames of War (FOW).
Inserido neste evento, para além das áreas de demonstração de Jogos de
Simulação, teve lugar um concurso de Modelismo organizado pelo Clube
Modeltroia, bem como alguns quadros de recriação histórica organizados
pela Associação Napoleónica Portuguesa e pela Sala de Armas Espada
Lusitana.
c. No dia 2 de Outubro de 2008, realizou-se no Aquartelamento da Academia
Militar, na Amadora, a sessão de abertura do Doutoramento em História,
Defesa e Relações Internacionais, no âmbito da parceria entre a Academia
Militar e o ISCTE.
O Curso é frequentado por seis Oficiais do Exército, por um Oficial Angolano
e por oito alunos civis, sob orientação do Departamento de História do
ISCTE e do Departamento de Estudos Pós-Graduados da Academia Militar.
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d. No dia 9 de Outubro de 2008, teve lugar na Academia Militar, em Lisboa,
o encerramento da 5.ª edição da Pós-Graduação em Guerra de Informação/
/Competitive Intelligence. O Curso foi frequentado por 15 alunos: nove
Militares (oito portugueses e um angolano) e seis Civis.
Neste dia realizou-se, também, a sessão de abertura da 6.ª edição desta
Pós-Graduação, que é frequentada por 16 alunos: oito Militares e oito
Civis.
e. No dia 17 de Outubro de 2008, no âmbito do protocolo estabelecido entre
a Academia Militar e a Universidade do Minho, foram prestadas provas
públicas pelo TCOR INF José Carlos Lourenço Martins, para a atribuição
do Grau de Mestre em Sistemas de Informação, com a apresentação da
dissertação subordinada ao tema "Framework de Segurança para um Sistema
de Informação".
f. No âmbito do protocolo estabelecido entre a Academia Militar e Entidades
de Direito Públicas e Privadas foram realizados os seguintes cursos de
liderança:
(1) a vinte auditores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa: dez elementos do género masculino
e dez do feminino. A 1.ª Edição do Curso decorreu no período de
30 de Junho a 11 de Julho, nas instalações da Academia Militar e
teve o apoio de outras Unidades do Exército;
(2) a dezoito auditores da Universidade do Minho: onze elementos do
género masculino e sete do feminino. A 12.ª Edição do Curso decorreu
no período de 1 a 12 de Setembro, nas instalações da Academia Militar
e teve o apoio de outras Unidades do Exército o que em muito contribuiu
para o sucesso do curso;
(3) a quinze jovens empresários: quatro elementos do género feminino e
onze do masculino, figura 1. A 1.ª Edição do curso decorreu entre 17
e 21 de Outubro, nas instalações da Academia Militar e na Tapada
Militar de Mafra. A Academia Militar recebeu apoios da Escola Prática
de Infantaria e do Centro Militar de Educação Física e Desportos
para a realização do curso.
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Na cerimónia de encerramento esteve presente o Director da Associação
Nacional de Jovens Empresários, Dr. Armindo Monteiro, que teceu
largados encómios à disponibilidade da AM em ter ministrado formação
aos seus quadros.

Figura 1 - Alunos do Curso de Liderança.

g. No âmbito do protocolo estabelecido entre a Academia Militar e o Instituto
Superior Técnico foi ministrada, pela 1.ª vez, a Unidade Curricular
"Competências Transversais I" aos alunos do Mestrado Integrado de
Arquitectura e Engenharia Civil, num total de 259 inscritos.

2. INSTRUÇÃO MILITAR
a. No âmbito da Formação Geral Militar ocorreram os Blocos de Instrução e
os Exercícios seguintes:
(1) no período de 23 a 30 de Abril de 2008, decorreu em Mafra o Bloco
de Instrução Militar n.º 2, que integrou, também, actividades no âmbito
da disciplina de "Comando e Chefia" para os cursos do 2.º Ano e
Técnicas de Transposição de Obstáculos para os 1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos
da AM, num total de 569 alunos;
(2) no período de 22 a 25 de Maio de 2008, na Península de Tróia, decorreu
o Exercício Tigre, figura 2. Participaram os alunos do 3.º ano da Guarda
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Nacional Republicana (GNR) e os
cursos do 4.º ano do Exército e da
GNR, num total de 204 alunos. O
exercício iniciou-se com a travessia
do rio Sado numa lancha de
desembarque, com embarque em
Setúbal e desembarque na região de
Tróia, com a finalidade de aplicar
os conhecimentos adquiridos no
âmbito do Programa de Formação
Geral Militar, designadamente
Patrulhas e Técnica Policial.

Figura 2 - Exercício Tigre

b. No período de 4 a 11 de Julho de 2008, no Campo Militar de Santa Margarida,
decorreu os Exercícios Finais, com a participação de todos os alunos
alunos do 1.º e 2.º Batalhões, num
total de 479 alunos. Os alunos
desempenharam tarefas de acordo com
as matérias ministradas no âmbito das
disciplinas de Táctica dos cursos do
Exército e da GNR, participando
activamente em todas as actividades
e incidentes criados no âmbito deste
Figura 3 - Exercícios Finais.
exercício, figura 3.
c. A Academia Militar, no ano lectivo 2007/2008, participou no Campeonato
Universitário de Lisboa em duas competições: Campeonato e Taça Associação
Desportiva do Ensino Superior de Lisboa. Em virtude dos resultados obtidos,
participou no Campeonato Nacional Universitário nas modalidades seguintes:
andebol; basquetebol masculino e feminino; futsal masculino e feminino;
futebol de 11; voleibol masculino e feminino; rugby; provas de Orientação;
BTT; Triatlo; Atletismo e Equitação.
3. CERIMONIAL MILITAR
a. Cerimónia de Juramento de Bandeira
Realizou-se no dia 31 de Maio de 2008, nos jardins junto à Torre
de Belém, a cerimónia de Juramento de Bandeira dos Cadetes-Alunos do
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1.º ano - Curso "Marechal de Campo António Teixeira Rebelo", figura 4.
O evento foi presidido por Sua Exa. O Chefe do Estado-Maior do Exército,
General José Luís Pinto Ramalho, na presença dos mais altos responsáveis
do Exército e da Guarda Nacional Republicana e dos familiares e amigos
dos Cadetes-Alunos que juraram Bandeira.
A cerimónia militar reveste-se de elevada simbologia, uma vez que é assumido
o compromisso perante a Bandeira Nacional, de total dedicação à Pátria e
se necessário o "sacrifício da própria vida".

Figura 4 - Juramento de Bandeira.

Os alunos tiveram também oportunidade de demonstrar perante
familiares e amigos algumas das actividades e vivências do seu dia-a-dia na Academia Militar. Assim, realizou-se uma demonstração
das actividades militares e desportivas mais significativas.
b. Baile de Gala
Realizou-se no dia 20 de Junho de 2008, na Academia Militar, em
Lisboa, o Baile de Gala dos alunos finalistas da Academia Militar,
figura 5. Estiveram presentes oficiais, professores civis e militares
da Academia Militar, para além de diversas entidades civis e militares
convidadas.
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O Baile de Gala reveste-se, para
os alunos finalistas, de extraordinária importância ao surgir como
corolário de esforçados anos de
estudo, permitindo a partilha deste
momento com os seus familiares
e amigos. O evento decorreu até
cerca das 03h00, tendo o jantar sido
animado pela brilhante prestação
da Orquestra Ligeira do Exército.
Figura 5 - Baile de Gala.

c. Cerimónia de Bênção das Espadas e apresentação de Oficiais
No dia 1 de Outubro de 2008 aconteceu a Cerimónia da Bênção das
Espadas e apresentação dos novos Oficiais do Quadro Permanente. A
Bênção das Espadas decorreu na Academia Militar e foi precedida
duma cerimónia religiosa e a Cerimónia de apresentação dos Oficiais
e entrega das espadas teve lugar no Museu Militar. A entrega das
espadas aos novos oficiais da Guarda Nacional Republicana decorreu
no Comando Geral.
A cerimónia no Museu Militar foi presidida por S. Ex.ª o Chefe do
Estado-Maior do Exército, General José Luís Pinto Ramalho, e teve
como objectivo assinalar o ingresso no Quadro Permanente do Exército
Português de 98 novos oficiais, o que foi concretizado pela entrega da
respectiva espada; símbolo do Comando que materializa a responsabilidade
de que são investidos. Este acto solene ocorreu perante a Estrutura
Superior do Exército e teve como testemunhas os familiares e amigos
dos novos Oficiais.
d. Jornadas Académicas - Dia do Exército
No âmbito das comemorações do Dia do Exército, decorreram em Faro,
no dia 24 de Outubro as Jornadas Académicas entre a Universidade do
Algarve e a Academia Militar, com a participação de professores civis e
militares das duas Instituições. Nestas jornadas foram abordados temas
no âmbito da História Militar, da Defesa, da Cartografia e Topografia,
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organizados em três painéis: "a presença do Exército no Algarve ao longo
da história", "Fortificações e Arquitectura militar no Algarve" e "Cartografia
e Topografia".
As Jornadas Académicas procuram dar expressão à ligação do exército
com a sociedade, em particular ao nível do ensino superior e constituem
uma dinâmica que vem sendo seguida nos últimos anos.
e. Cerimónia de Abertura Solene do Ano Lectivo na Academia Militar
Teve lugar, no dia 5 de Novembro de 2008, na Academia Militar, a
Cerimónia da Abertura Solene do Ano Lectivo 2008/2009, tendo sido
presidida por S. Exa. o Chefe do Estado-Maior do Exército, General José
Luís Pinto Ramalho.
Do programa da Cerimónia destacam-se, a realização do Cortejo Académico
e a Sessão Solene, durante a qual o Comandante da Academia Militar,
Tenente-General Fernando Manuel Paiva Monteiro, proferiu uma alocução,
a que se segiu a Lição Inaugural, a cargo do Engenheiro António Gervásio
Martins de Almeida Leite, subordinada ao tema "Reservas Energéticas:
Mitos e Realidades". No final da sessão procedeu-se à entrega das Cartas
de Curso e a atribuição dos Prémios Escolares aos alunos que mais se
destacaram.
f. Actividades Religiosas
Os Alunos da Academia Militar participaram nas peregrinações seguintes:
Peregrinação da Esperança sobre a Terra/Taizé; Peregrinação dos Alunos
a Fátima; Peregrinação Internacional a Lourdes; Peregrinação Militar
Nacional a Fátima e Peregrinação Pedestre.
A Academia Militar organizou, pela segunda vez, o Encontro Diocesano
de Novos Alunos do Ensino Superior Militar, destinado aos cerca de 300
novos alunos; a Sessão Solene foi presidida pelo Tenente-General
Comandante da Academia, tendo estado presente, também, o Bispo
Castrense.
O Encontro consistiu de uma actividade ao serão, dinamizada pelos alunos
mais antigos da Academia Militar e teve como objectivo caracterizar o
programa dos Serviços de Assistência Religiosa dos Estabelecimentos
Militares de Ensino Superior.
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A Academia Militar dispõe de um grupo coral constituído por cerca de
quarenta alunos, que participa na celebração da Missa na Capela de
Nossa Senhora da Conceição, no Palácio da Bemposta, todos os domingos
e nos dias festivos como os da Ceia de Natal e da Comunhão Pascal,
figura 6.

Figura 6 - Comunhão Pascal.
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