
MOÇÃO SOBRE A ESCOLA DAS 
ARMAS 

 

 

A Câmara Municipal de Mafra deliberou, por unanimidade, aprovar 
uma moção relativa à instalação da Escola das Armas. Leia aqui o 
documento na íntegra.  

 

MOÇÃO  

O Concelho de Mafra e o Exército Português têm vindo a cultivar uma ligação histórica, assim 

contribuindo para a desejada proximidade entre a instituição militar e a sociedade civil. 

 

Tal ligação remonta a 1809, com o estabelecimento, no Convento de Mafra, de um “Depósito 

de Recrutas de Infantaria”, com a missão de receber e instruir os Soldados novos antes de 

serem incorporados nas Unidades da Arma, na sequência da preparação das tropas para 

enfrentar a terceira invasão francesa. Após sucessivas alterações e adaptações, a Escola Prática 

de Infantaria (EPI) foi fundada em 1887. 

 

Evidenciando capacidade de adaptação aos desafios de uma sociedade onde o paradigma de 

funcionamento das Forças Armadas é, cada vez mais, o da cooperação, a EPI pautou a sua 

intervenção por uma assídua colaboração com as instituições civis concelhias, prestando apoio 

às mais variadas actividades e eventos da comunidade, para além do papel fulcral 

desempenhado na formação humana, não só daqueles que por ela passaram, mas também de 

todos os profissionais que aqui entenderam fixar as suas raízes, fazendo de Mafra a sua terra. 

De relevar, também, o papel desta Unidade na Revolução de Abril. 

 

A par da EPI, também o Centro Militar de Educação Física e Desportos (CMEFD) contribuiu 

para a consolidação desta relação histórico-afectiva. Pese embora a designação apenas tenha 

sido instituída em 1993, as origens desta Unidade militar são bem mais longínquas, datando-se 

de 1911 a criação do “Depósito de Remonta e Garanhões”, que visava o aprovisionamento de 

solípedes a todo o Exército. Em tempos mais recentes, o âmbito de actuação do CMEFD 

ultrapassou, em muito, as fronteiras locais e assegurou a projecção internacional concelhia, 

sendo de destacar quer as apresentações regulares da prestigiada Reprise da Escola de Mafra, 

quer ainda a organização dos mais variados concursos hípicos. 

 

Face ao exposto, considerando este capital de formação, cultura e turismo, o Município de 

Mafra deliberou, por unanimidade: 

 

a) Reconhecer e enaltecer os valorosos serviços prestados à comunidade pela EPI e pelo 

CMEFD, Unidades actualmente desactivadas, e congratular-se com a entrada em 

funcionamento, no passado dia 01 de Outubro de 2013, da Escola das Armas, nova unidade do 

Exército Português agora instalada em Mafra e que resulta do agrupamento das cinco Escolas 

Práticas até então existentes e dispersas pelo país (Infantaria, Artilharia, Cavalaria, 

Engenharia e Transmissões) e do CMEFD;  

b) Considerar que, mais do que uma grata homenagem à secularidade do relacionamento 

entre o território concelhio e o Exército Português, a escolha de Mafra figura como uma 

inequívoca oportunidade, atendendo à natureza, multidisciplinariedade e dimensão da “Escola 

das Armas”, incluindo também a sua relevante e oportuna componente formativa militar de 

nível superior; 



c) Fazer votos de que este historial de cooperação institucional e de abertura à sociedade civil 

possa ser reforçado através da Escola das Armas com uma dinâmica acrescida noutros 

domínios de actuação, contribuindo também para o desenvolvimento sociocultural do 

Concelho de Mafra. 

 

A presente moção é enviada a Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, com 

conhecimento de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército e do Senhor 

Comandante da Escola das Armas. 

 
Mafra, 18 de Outubro de 2013 

 


