
ALERTA - COLÉGIO EM RISCO IMINENTE! 

Camaradas e Amigos 

Vinte e dois meses volvidos desde o início do processo de restruturação dos 

Estabelecimentos Militares de Ensino (EME) desencadeado pelo Ministro da Defesa 

Nacional (MDN) Aguiar Branco em Setembro de 2011, e a pouco mais de um mês do 

começo do ano lectivo no Colégio, impõem-se um esclarecimento e um alerta a toda a 

Comunidade de Antigos Alunos e Amigos do Colégio Militar . 

São públicos e fundamentados os contributos que, numa perspectiva de colaboração leal 

e durante o período referido, foram dados pela Associação dos Antigos Alunos do 

Colégio Militar (AAACM). 

Desde a relação com a primeira Comissão nomeada com a incumbência de analisar os 

EME até à anuência ao pedido do MDN em Julho de 2012 para nos pronunciarmos 

sobre a proposta de reestruturação da Comissão presidida pelo Professor Marçal Grilo, 

tudo fizémos com o melhor espírito de colaboração. 

As nossas propostas integraram sempre e de forma articulada as componentes escolar, 

militar e desportiva numa perspectiva de educação e formação dos Alunos e 

sustentabilidade futura do Colégio. 

O MDN ignorou todos os apelos no sentido de participarmos na Comissão Técnica de 

Acompanhamento (CTA) nomeada em Novembro de 2012, nunca se tendo dignado, 

sequer, a responder às três cartas e ao pedido de audiência que lhe foram formalmente 

dirigidos pela Direcção da AAACM entre Setembro de 2012 e Março de 2013. 

Logo após a publicação do Despacho 4785 de 8 de Abril de 2013, que prevê alterações 

profundas no modelo educativo do CM sem a ponderação e calendarização exigíveis, e 

dada a manifesta falta de vontade do MDN em dialogar com a AAACM (bem como 

com a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do Colégio Militar – 

APEEACM), solicitámos audiências a todos os Grupos Parlamentares (GP), bem como 

à Comissão Parlamentar de Defesa Nacional (CPDN), no decurso das quais 

desmontámos o argumento da racionalidade económica invocado pelo MDN como 

justificação da reforma, tendo ainda alertado para os riscos da descaracterização do 

Colégio e o seu consequente desaparecimento a curto prazo, caso tal reforma seja 

realizada nos termos definidos pelo citado despacho. 

Confrontados com a ausência de qualquer iniciativa de âmbito parlamentar com 

resultados visíveis, solicitámos uma audiência ao Senhor Primeiro Ministro, tendo sido 

recebidos pelo seu Chefe de Gabinete no final de Junho 2013, a quem reiterámos as 

nossas preocupações com o processo de reforma em curso e apelámos para que fossem 

suspensas as disposições contidas no despacho 4785 relativas a dois pontos essenciais, a 

saber, a entrada de alunos externos em anos posteriores ao 7º ano de escolaridade e a 

introdução do ensino misto já no ano lectivo de 2013/2014. 

Como último recurso, a 28 de Junho de 2013, a Direcção da AAACM elaborou uma 

carta dirigida ao Senhor Presidente da República, carta essa que, além de ser assinada 

por todos os membros dos Órgãos Sociais da Associação, foi também subscrita por 

trinta e cinco personalidades de grande relevo nacional que decidiram associar-se a esta 

iniciativa. Nessa carta, que segue em anexo, a AAACM denunciou a incapacidade 

revelada pelo MDN em distinguir os níveis operacional e conceptual do projecto 



educativo do Colégio Militar e alertou para as consequências desastrosas daí 

decorrentes, apelando ao Senhor Presidente da República para que exercesse a sua 

influência no sentido de que as nossas exigências fossem consideradas. 

No passado dia 24 de Julho, por iniciativa da Secretária de Estado da Defesa Nacional 

(SEDN) – a quem há três meses (29 de Abril) tinha sido formalmente solicitada uma 

audiência – a AAACM, juntamente com a APEEACM, foi recebida por esta 

responsável governamental. 

No decurso desta reunião, a SEDN mostrou-se insensível aos argumentos apresentados 

e justificados por ambas as Associações e intransigente quanto a qualquer alteração à 

aplicação integral do despacho ministerial em causa, muito embora não tenha 

apresentado qualquer fundamentação credível de carácter económico ou pedagógico. 

Justificou a decisão de integração de género como uma opção política, não 

considerando relevante a fundamentação de uma decisão que determina a existência de 

um internato misto de adolescentes e ignorando ostensivamente as escolhas feitas pelos 

Pais e Encarregados de Educação que optam pelo ensino diferenciado. 

Surpreendentemente, a SEDN fez, então, às duas Associações um inconcebível apelo de 

cooperação na reforma em curso, com o único e despudorado propósito – como 

pudemos posteriormente confirmar - de utilizar a natural e óbvia reserva e 

indisponibilidade manifestadas pelas Associações, como alibi para justificar o seu não 

envolvimento, esquecendo a discordância por elas sempre manifestada quanto ao modo 

de aplicação da reforma, em particular no que concerne ao seu ritmo de concretização e 

à flagrante ausência de ponderação. 

Ao longo de todo este processo, e apesar do modo autoritário como o MDN sempre o 

conduziu, a AAACM actuou sempre com a convicção de que o Governo de Portugal, 

particularmente neste período de crise nacional, seria capaz de promover a coesão, 

através do sentido de pertença e continuidade que caracterizam instituições como o 

Colégio Militar. Porém, a realidade é outra: encontramo-nos agora confrontados com 

uma obstinada teimosia do MDN, incapaz de perceber a sua própria ignorância e erro, 

que rejeitou a cooperação que, reiteradamente, lhe foi oferecida, em particular pela 

AAACM. 

Camaradas e Amigos do Colégio: 

Durante quase dois anos procurámos colocar ao serviço de Portugal, através dos órgãos 

de soberania atrás referidos, o conhecimento profundo que temos sobre o Colégio. 

Contudo, o MDN não quis considerar o nosso parecer em questões que são essenciais à 

sobrevivência do Colégio Militar. De facto, a alteração abrupta do projecto educativo e 

da vida interna do CM provocará a sua irreversível descaracterização e destruirá a 

instituição em pouco tempo. A " reforma " de Aguiar Branco é um veneno fatal para o 

Colégio. 

O Ministro da Defesa Nacional tem disso a perfeita consciência mas continua, obstinada 

e incompreensivelmente, a insistir na sua solução. 

Todos nós fomos formados na solidariedade e na disciplina dos cidadãos honrados. 

Recorremos, por esta razão, com esperança e confiança democráticas, ao Parlamento, ao 



Primeiro Ministro e ao Presidente da República e demonstrámos claramente os erros em 

que o Governo incorre e reincide. 

Pedimos e obtivemos o apoio de concidadãos cuja palavra deve ser escutada. 

Nada disto foi suficiente ou demoveu o Ministro da Defesa Nacional. 

Neste contexto, e chegados a esta situação, não temos mais a quem recorrer senão a nós 

próprios. 

Defender o Colégio é defender Portugal da destruição maligna das suas instituições. 

Defender o Colégio é um dever patriótico. 

Exortamos todos os Antigos Alunos do Colégio Militar e todos aqueles que conhecem e 

respeitam esta venerável instituição a difundirem esta mensagem com o maior vigor e 

amplitude possíveis, explicando de forma alargada que os mesmos erros que estão a 

determinar o fim do Colégio Militar estão também a minar a coesão, o sentido de 

pertença e a combatividade dos Portugueses para dominar a crise e ganhar o futuro. 

Os Antigos Alunos do Colégio Militar são ouvidos e respeitados em Portugal. 

Está na hora de devolver ao Colégio o que ele nos deu e de fazer ouvir a nossa voz. 

A Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar nunca desistirá desta causa e 

usará de todas as suas capacidades para salvar o Colégio. 

UM POR TODOS, TODOS POR UM! 

António Saraiva de Reffóios 

(529/1963) 

Presidente da Direcção 

 


