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Assunto: Conclusões da inspeção realizada ao Colégio Militar nos dias 3 e 4 de maio

Destinatário: Ministério da Defesa Nacional

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

A 7 de outubro de 2015, o então Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), Carlos Jerónimo agendou uma

inspeção ao Colégio Militar para os dias 3 e 4 de maio de 2016. 

Entretanto, na sequência das declarações prestadas, a 1 de abril de 2016 ao Observador, pelo subdiretor do

Colégio  Militar,  onde  este  referiu  que a  homossexualidade  era  um fator  de  “exclusão”  naquele  Colégio,  o

Ministro da Defesa, após contacto com o novo CEME, Frederico Rovisco Duarte, anunciou, em audição na

Comissão  de  Defesa,  que  a  aludida  inspeção  iria  “abordar  a  questão  da  discriminação”  por  motivos  de

orientação  sexual.  Sobre  esta  matéria,  convém  igualmente  sublinhar  que  o  porta-voz  do  Exército,  em

declarações ao Diário de Notícias, confirmou que esta inspeção iria determinar “junto do comando e do Corpo

de Alunos, se se verifica alguma orientação formal ou informal que promova qualquer tipo de comportamento

discriminatório”.

Pelo exposto, e tendo já tido lugar a audição do Diretor de Educação do Comando da Instrução e Doutrina do

Chefe de Estado-Maior do Exército e da Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do

Colégio Militar importa agora conhecer as conclusões a que chegou a inspeção realizada ao Colégio Militar nos

passados dias 3 e 4 de maio.

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais  aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio requerer ao Governo, através do Ministério da Defesa

Nacional  a  disponibilização  do  relatório  ou  documento  oficial  onde  constem  as  conclusões  da  inspeção

realizada ao Colégio Militar nos dias 3 e 4 de maio.

Palácio de São Bento, 17 de maio de 2016.

A deputada e o deputado

Sandra Cunha e João Vasconcelos


