
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

O Núcleo Impulsionador das Conferências 
da Cooperativa Militar traça uma breve 
história das instituições militares de ensino, e 
destaca a sua importância num contexto 
histórico e foca os desafios para o futuro. 
 
O Livro apresentado constitui o repositório 
dos trabalhos das 3ª, 6.º Conferências e  
Seminário realizados de novembro 2008 a 
janeiro de 2011. 
 
Com estas Conferências pretendeu-se: 
 Manter informada a sociedade portuguesa 
sobre importância e transcendência dos 
(EMEE) Colégio Militar, Instituto de Odivelas 
e Instituto dos Pupilos do Exército, 
acautelando, simultaneamente, o risco de 
“ação implosiva”, antipatriótica destrutiva 
deste Património Histórico Nacional. 
 
Colaborar com as entidades governamentais 
diretamente responsáveis pela tutela dos 
(EMEE) evidenciando a trajetória dos 
serviços prestados á comunidade, em 
particular à Defesa Nacional. 
 
Contribuir para a reflexão sobre a evolução 
desejável e possível dos (EMEE), 
potenciando o total aproveitamento dos 
respetivos estabelecimentos, garantindo a 
salvaguarda dos patrimónios históricos, 
mantendo os elevados serviços prestados à 
sociedade. 

           Programa da sessão 

                       23  DE  ABRIL – 17H00 

               Presidida por: 

     S.Exª. General Chefe do E.M. do Exército 

17h 00  -  Abertura 

                 Presidente da Direção do NICCM 

                 - Cor. Eng. Rogério Taborda e Silva 

17h15   -   Comunicação 

                  Presidente da C. H. M.   

                - General Alexandre Sousa Pinto 

17h45   -  Apresentação do livro 

                - Major General Rosas Leitão 

18h15   -  Palavras de encerramento 

 

18h45   -  Porto Honra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANÇAMENTO DO LIVRO 

 

NOVO CICLO DO NICCM 

O NICCM iniciou uma nova fase de 
abordagem aos principais problemas 
inseridos nos vários domínios da sociedade 
portuguesa nos últimos 15 anos do século 
XXI.O novo projeto de investigação e ação 
“Portugal no 1.º Quartel do Século XXI – 
Estratégias rumo ao futuro ” procura 
congregar competências e vontades postas 
ao serviço da causa Nacional. O projeto tem 
como objetivo propor uma estratégia nacional 
até 2025 baseada nos diagnósticos e 
conclusões, retiradas das abordagens 
setoriais, após consideradas as respetivas 
articulações e interdependências. 
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