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S. R. 
MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

EXÉRCITO PORTUGUÊS 
COMANDO DA INSTRUÇÃO E DOUTRINA 

COLÉGIO MILITAR 
 
 

De acordo com o Despacho 2605/2014 de SExª o Ministro da Defesa Nacional, o Colégio Militar receberá as 
matrículas das alunas do Instituto de Odivelas (IO) que desejem transitar para o Colégio Militar (CM). Com 
o objetivo de clarificar opções dos pais e face a dúvidas de procedimentos que subsistam, importa 
esclarecer o seguinte: 

1. Matricula 

a. Até 09 de julho de 2014, os pais e/ou Encarregados de Edução assinam o Boletim de Transferência 
no IO. 

b. Dias 14, 15 ou 16 de Julho de 2014, efetivam a matricula no CM, escolhendo as opções vocacionais 
e ofertas curriculares. 

2. Internato no IO 

Às alunas do CM em regime de internato no IO, aplicam-se as normas de vivência interna do IO, 
enquanto permanecerem nestas instalações, sendo-lhes aplicável o regime disciplinar previsto no 
Regulamento Interno e Guia do Aluno (RIGA) do Colégio Militar. 

3. Enxoval e Utilização da farda 

a. A aquisição do enxoval, de acordo com o (RIGA) do CM, será encargo dos EE. 

b. As alunas utilizarão o fardamento de acordo com o Regulamento Interno do CM.  

c. As saídas e entradas no CM são com a farda externa/pano. Durante o transporte diário das alunas 
internas do IO-CM-IO, é autorizado o uso de uniforme Interno/cotim.  

d. Está autorizado o uso das medalhas atribuídas durante a frequência das alunas no IO, na farda 
externa/pano do CM.  

e. As alunas internas do CM no IO utilizam a lavandaria e rouparia do CM. 

f. Existe no CM um vestiário de apoio às alunas internas, que utilizarão para troca da farda e guarda 
de pertences. 
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4. Horário para as alunas do CM Internas no IO 

a. Início das atividades 

• 6h30m: Acordar: 

• 6h55m: Saída do IO (autocarro) de 2ª feira a 6ª feira 

• 7h10 / 7h15: Chegada ao CM: 

• 7h20: Pequeno-almoço no CM 

• 8h00: Início das aulas 

b. Fim das atividades 

• 20h00: jantar no CM 

• 20h30m/20h45m: regresso ao IO (autocarro) de 2ª feira a 5ª feira.  

• 21h00: chegada ao IO  

 4ª feira (opcional a saída) e 6ª feira a saída das alunas será efetuada no CM. 

c. Frequência dos autocarros 

• Trajeto diário de 2 a 5ª ida e volta; 6ª feira trajeto IO-CM sem regresso 

d. Outros 

• Os pais/EE podem levar as alunas diretamente ao IO até às 22h30m de domingo e quarta-feira. 


