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ACADEMIA MILITAR 

 

Caros Militares, Civis e Alunos da Academia Militar 

Esta não é mais uma mensagem do Comandante da Academia Militar. 

Esta é uma mensagem escrita durante a pandemia mundial da COVID-19, que levou a 

que tivessem sido canceladas as atividades académicas (e militares) presenciais na 

Academia Militar (e em todo o ensino), facto que nem durante as duas guerras 

mundiais do século XX tinha acontecido. E assim foi, porque a Vida tem de estar 

sempre em primeiro lugar. 

Todos nós convivemos, direta ou indiretamente, com esta pandemia, e o facto de 

estarmos a comunicar sistematicamente, desde 16 de março de 2020, por via 

telemática, é um indicador do que espera Portugal e o Mundo, nas dimensões política, 

diplomática, social, económica, financeira, militar, psicológica, e ainda noutras que não 

sabemos ou imaginamos.   

No momento em que assistimos, em Portugal e a nível global, ao crescimento do 

contágio e do número de mortos, em especial dos mais idosos e debilitados, é altura 

de apresentar uma palavra de pesar, dirigida a todos eles e respetivos familiares e 

amigos. 

Uma segunda palavra de solidariedade e agradecimento a todos os que lutam 

diariamente contra a pandemia, em especial aos diferentes atores dos sistemas 

nacionais de saúde e, em primeira linha, aos médicos e enfermeiros, que colocam 

diariamente em risco a própria vida e, indiretamente, a vida dos seus familiares e 

amigos. Nesta luta, o Exército, as Forças Armadas e a Forças e Serviços de Segurança 

(como a GNR) têm tido um papel importante, ditado dia-a-dia pelo sentido de bem 

servir em prol de Portugal e dos Portugueses. 

Nesta luta, o “isolamento social” é fundamental, assim como o apoio aos mais idosos e 

debilitados, e por isso apelo, mais uma vez, a que, com as devidas exceções, se 

mantenham em casa, trabalhando por teletrabalho, estudando, investigando, 

praticando exercício físico, para que, quando voltarem, estejam bem preparados 

intelectualmente, fisicamente e psicologicamente. 

Apesar do isolamento a que estamos submetidos, e do cancelamento de todas as 

cerimónias e atividades presenciais, a Academia Militar continuou a ministrar todas as 
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aulas programadas via telemática, a realizar conselhos científicos e pedagógicos e  

reuniões diárias de coordenação, desde a avaliação e acreditação dos ciclos de estudos 

pela A3ES, a questões de género, passando pelo planeamento estratégico e pelas 

diferentes ações desenvolvidas pelo CINAMIL, a assegurar os serviços de comunicações 

e informática, a garantir a segurança e a limpeza das instalações e a cuidar dos 

equídeos e da zonas verdes, a assegurar todo o apoio aos alunos dos PLOP, a preparar 

e a reparar as infraestruturas, materiais e equipamentos para eventuais apoios à 

Célula de Resposta do Exército, onde dispõe inclusivamente de pessoal em serviço 

permanente, tal como no CAM/COVID-19 (ex-Hospital Militar de Belém). 

Assim, uma terceira palavra de enaltecimento e de agradecimento (com orgulho e sem 

vaidade) ao trabalho desenvolvido por professores, alunos, e todos os militares e civis 

da nossa Academia Militar, que têm permitido cumprir a nossa principal missão de 

“formar oficiais com carácter, saber e capacidade de liderança”.  

Nesta luta, não há vencedores nem vencidos, só há Os que cuidam dos mais idosos e 

dos mais debilitados, contribuindo diretamente para a construção de um futuro 

melhor, sustentado na verdadeira solidariedade entre pessoas e povos e sempre em 

torno do valor da Vida.  

Esta também é uma lição importante para os nossos alunos, que não vem (ainda) 

escrita nos livros de História, mas que certamente os marcará para o resto da Vida.  

Aproveito a ocasião para desejar uma Boa Páscoa para todos vós e para os vossos 

familiares, desta vez circunscrita ao núcleo familiar mais próximo, a bem da Vida. 

 

Alfragide, 3 de abril de 2020. 

 

O Comandante da Academia Militar 

 

João Jorge Botelho Vieira Borges 

Major-General 
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