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COMUNICADO

8 de Abril de 2016

A Direção da Associação dos Antigos Alunos do Colégio Militar (AAACM) tomou conhecimento da

demissão do Senhor Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), General Carlos António Corbal

Hernández Jerónimo.  

Lamentando profundamente essa demissão, não pode a Direção da AAACM deixar de sublinhar os

relevantes serviços prestados pelo  General Carlos Jerónimo, merecendo um especial destaque a

forma altamente meritória como tutelou o Colégio Militar.

Acentuamos  particularmente,  a  elevada  dignidade  com  que  evidenciou  a  sua  condição  de

Comandante Militar.

Será igualmente pertinente, e também de inteira justiça, expressar uma palavra de louvor à Direção

do Colégio Militar pela forma  empenhada, participada e realista que tem manifestado na  procura

das soluções e respostas para os múltiplos desafios que se colocaram ao Colégio Militar no passado

recente. 

Neste âmbito, é de realçar a reflexão promovida e a cuidada implementação de ações no sentido de

contrariar eventuais preconceitos e promovendo soluções de integração na família colegial,  como

bem o demonstram os Projetos de Pedagogia Inclusiva entretanto desenvolvidos.

A sua ação é, portanto, digna de nota e não será maculada pelo esdrúxulo aproveitamento de uma

certa  comunicação  social,  que  –  estranhamente  -  parece  esquecer  que,  face  à  especificidade  do

ambiente formativo, se exige especial atenção na gestão do tema dos afetos.

Por fim, considera-se ainda oportuno salientar que o Colégio Militar, como demonstra a sua história,

e em particular as suas páginas mais recentes de acolhimento de novas realidades de frequência, é, e

continuará  a  ser,  uma  escola  de  VALORES  que  promove  a  UNIÃO,  no  respeito  pela

DIVERSIDADE e IDENTIDADE de cada um.
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Continuaremos  pois  a  defender  uma  comunidade  colegial  que  traduzindo  a  camaradagem  e

solidariedade que a une, se revê na Divisa "UM POR TODOS, TODOS POR UM", e acredita que o

Colégio Militar tem como missão última promover pessoas bem formadas, felizes e válidas para o

projeto coletivo que é PORTUGAL.

A Direção da Associação de Antigos Alunos do Colégio Militar

Lisboa, 8 de Abril de 2016
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