
ESCOLA DAS ARMAS
Alameda da EPI
2640-492 Mafra

ea@mail.exercito.pt

420300

261 100 300

www.exercito.pt

E
xé

rc
it

o
 P

o
rt

u
g

u
ês

D
ir

eç
ão

 d
e 

F
o

rm
aç

ão
C

o
m

an
d

o
 d

o
 P

es
so

al

LXII Semana equestre
militar

14-22 Abril

Por Despacho de S.Exª o Ministro da Defesa Nacional, de 03 de julho de 2013, foi aprovada a 

criação da EA, na vila de Mafra e a desativação das escolas Práticas de Infantaria (EPI), de Artil-

haria (EPA), de Cavalaria (EPC), de Engenharia (EPE), de Transmissões (EPT) e do Centro Militar 

de Educação Física e Desportos (CMEFD), com efeitos a partir de 01OUT13.

Com a publicação do DL 186/2014 de 29dez são extintas as Escolas Práticas e o CMEFD.

Por despacho de S. Exª o General CEME, de 29 de Setembro de 2015, é instituído o dia 17 de 

Junho como o Dia Festivo da Escola das Armas. O dia 17 de Junho, assinala a data da batalha 
de Montes Claros (1665). 

ESCOLA DAS ARMAS
A Semana Equestre Militar (SEM), evento que se realiza anualmente 

desde 1955 é, atualmente, o acontecimento desportivo castrense de 
maior tradição. Sucedeu, em Mafra, ao antigo Campeonato do Cavalo 
de Guerra, disputado de 1904 a 1954 em Torres Novas, o qual, para 
além da presença obrigatória de todos os cavaleiros militares, já tinha 
o significado que ainda hoje se mantém, de ponto de encontro e de 
reunião anual para avaliação da situação equestre no Exército.

No presente ano a EA organiza a edição LXII da SEM, que decorrerá 
de 14 a 22 de Abril, nas suas instalações, em Mafra, com provas das 
três disciplinas olímpicas de equitação. Uma das provas da disciplina 
de CCE, denominada de Cross ou Prova de fundo, consiste na real-
ização de um percurso previamente estabelecido, por terrenos varia-
dos, com uma distancia de entre 2 a 6 quilómetros, transpondo um 
conjunto de obstáculos fixos, que podem ser naturais ou construídos.

São objetivos da SEM, entre outros, promover e desenvolver a 
prática da equitação militar, preparar e apreciar os conjuntos milita-
res tendo em vista a sua participação em competições hípicas civis 
sob tutela da Federação Equestre Portuguesa (FEP) e da Federação 
Equestre Internacional (FEI), proporcionar um momento de são con-
vívio entre todos os intervenientes, inserido no espirito desportivo 
onde o “Cavalo”, como elemento aglutinador, é pela sua essência a 
razão principal.

De acordo com o regulamento a SEM é organizada pela Escola das 
Armas, de acordo com as especificações técnicas apontadas pela 
CTER, e inclui obrigatoriamente provas de Ensino, de Obstáculos, de 
Concurso Completo de Equitação e eventualmente, de outras discip-
linas, designadamente o TREC. O programa pode ainda incluir exames 
de sela, designadamente das selas 4, 7 e 9, como corolário da forma-
ção dos cavaleiros praticantes.

Semana equestre militar E S C O L A
DAS
A R M A SA batalha de Montes Claros constitui o último episódio relevante da guerra de 28 anos 

que Portugal manteve contra a monarquia dos Habsburgos espanhóis.
As forças espanholas que marchavam contra Portugal seguiam o plano de sempre. En-

trar em Portugal por Vila Viçosa (lugar de importância por se tratar de lugar de residência 
dos Duques de Bragança), seguindo depois como noutras alturas para Setúbal, para pos-
teriormente atacar Lisboa.

As forças espanholas entram em Portugal e sitiam Vila Viçosa, que embora com fraca 
guarnição, resiste às forças espanholas.

O cerco de Vila Viçosa leva a que as forças portuguesas se dirijam naquela direcção com 
o intuito de reduzir a pressão exercida sobre aquela praça.

Mas antes de atingir Vila Viçosa as forças portuguesas param na área de Montes Claros 
a meio caminho entre Estremoz e a vila sitiada de Vila Viçosa, onde aparentemente as 
posições tácticas no terreno são favoráveis.

 Ao ter conhecimento da presença do exército português nas proximidades, as forças 
de Caracena, abandonam o cerco a Vila Viçosa e dirigem-se ao encontro das tropas por-
tuguesas.

À vista das forças portuguesas, o general espanhol manda a cavalaria atacar de frente 
as linhas da lusa, mas o ataque frontal e furioso, depara com a barreira da artilharia por-
tuguesa, que fulmina e destroça parte do ímpeto do ataque espanhol, que embora atinja e 
chegue a perfurar as linhas da infantaria, acaba por ser rechaçado, forçando os espanhóis 
a retirar para se reorganizarem. 

Os espanhóis rapidamente lançam novo ataque sobre as linhas portuguesas, atingindo 
as primeiras linhas, mas não logrando atingir a segunda linha das forças portuguesas. Este 
segundo ataque espanhol foi tão violento quanto o anterior, mas os espanhóis tiveram 
muito mais baixas no segundo ataque que no primeiro.

À medida que as horas íam passando, as forças espanholas, que precisavam vencer a 
batalha para se dirigirem para Setúbal, tinham que manter a iniciativa, enquanto que as 
forças portuguesas podiam assumir posições claramente defensivas e ainda mais com 
a utilização de artilharia bem posicionada que permitia causar grandes perdas aos espa-
nhóis.

Cientes da sua superioridade, os espanhóis iniciaram a batalha com grande ânimo, mas 
à medida que o tempo passava, a segurança na vitória foi dando lugar ao descrédito e à 
dúvida. A batalha durou entre sete a oito horas e para o fim do dia começou a notar-se 
o claro desânimo por parte das forças espanholas, cansadas e incapazes de prosseguir.

Sabendo que não seria possível derrotar as forças portuguesas e tendo sofrido uma 
clara derrota a poucos quilómetros da fronteira, Caracena entendeu que nunca conseguiria 
completar o resto do plano.

 Ao fim do dia a situação era insustentável e as forças portuguesas podem passar ao 
ataque, o que poderia colocar em perigo tudo o que resta do exército espanhol.

O próprio Caracena foge em direcção à fronteira, passando depois para Badajoz.

Entrada gratuita.

(acesso pelo portão de Mafra - Junto ao portão do Jardim do Cerco).
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PrograMa SEm 2018

Descrição heráldica

1º DIA (14ABR18, SÁBADO) 
• 09:00 - I Obstáculos; CN 
• 10:00 - II Obstáculos; CM/IPE 
• 11:00 - III Obstáculos; AM e AspTir 
• 12:00 - IV Obstáculos; 1,00 
• 14:00 - Cerimónia de Abertura da LXII Semana Equestre 

Militar  
• 15:00 - V Obstáculos; 1,10 
• 16:00 - VI Obstáculos; 1,20
• 17:30 - Apresentação do Carrocel da EA

2º DIA (15ABR18, DOMINGO) 
• 09:30 - VII Obstáculos; CN 
• 10:30 - VIII Obstáculos; CM/IPE 
• 11:30 - IX Obstáculos; AM e AspTir 
• 14:00 - X Obstáculos DERBY; 1,00m/1,10m 
• 16:00 - XI Obstáculos; 1,20

3º DIA (16ABR18, 2ª FEIRA) 
• 09:00 - XII Ensino; P1 
• 09:00 - XIII Ensino; E1 
• 14:00 - XIV Ensino; M1
• 14:00 - XV Ensino; C1

4º DIA (17ABR18, 3ª FEIRA)
• 09:00 - XVI Ensino; P2

ARMAS
- Escudo de vermelho, uma lucerna de prata 

acesa de vermelho perfilada do segundo, um 
chefe de prata carregado de cinco escudetes 
de vermelho;  

- Elmo militar de prata, forrado de vermelho, a 
três quartos para a dextra;

- Correia de vermelho perfilada de ouro;
- Paquife e virol de vermelho e prata;
- Timbre: um leão rampante de prata, susten-

do à sinistra um livro antigo aberto de prata 
com correias fiveladas de ouro, sobre o mes-
mo na vertical a espada com lâmina antiga 
de prata, guarnecida, empunhada e macene-
tada de ouro, sustida pela mão dextra;  

- Divisa: num listel de prata, ondulado, soto-
posto ao escudo, em letras de negro, maiús-
culas, de estilo elzevir «SE MOSTRARÃO NAS 
ARMAS SINGULARES» (Divisa inspirada nos 
Lusíadas, Canto III est. 24 “Se mostraram 
nas armas singulares).

SIMBOLOGIA:
- O VERMELHO do campo simboliza a vitória 

na luta contra as adversidades e persecução 
dos objetivos a atingir; 

- A LUCERNA símbolo da luz do espírito e da 
força da sabedoria;

- O CHEFE de prata simboliza a aglutinação 
das diversas áreas que estão na origem da 
Escola das Armas; 
Os ESCUDETES de vermelho simbolizam as 
cinco unidades que estão na origem da for-
mação da Escola das Armas
O LEÂO, símbolo de coragem e força em-
punhando a ESPADA do Exército e o LIVRO 
ANTIGO simbolizam também a verticalidade, 
o aprumo, a tradição e a formação 
A DIVISA «SE MOSTRARÃO NAS ARMAS 
SINGULARES» (Divisa inspirada nos Lusía-
das, Canto III est. 24 “Se mostraram nas 
armas singulares”).
Os esmaltes significam:

• O VERMELHO a bravura e a força;
• A PRATA a humildade e riqueza;
• O OURO a sabedoria e o rigor.

LXII Semana equestre militar

14-22 Abril

• 14:00 - XXVIII Fundo; Iniciação
• 15:00 - XXIX Fundo; Preliminar
• 16:00 - XXX Fundo; 1*
• 20:00 - Jantar Convívio

9º DIA (22ABR18, DOMINGO)
• 08:30 - XXXI Obstáculos Cavalos Novos; 0,90m
• 10:00 - XXXII Obstáculos; 1,00m
• 11:30 - XXXIII Obstáculos; 1,10m
• 13:30 - XXXIV Ensino; Saint Georges
• 15:00 - XXXV Obstáculos; Potência e aptidão “6 barras”
• 16:00 - Apresentação da “Reprise da Escola de Mafra”
• 16:30 - Encerramento da SEM LXII.

Encerramento da LXII SEM com a seguinte sequência:

Entrega dos Prémios Especiais:
- Prémio “Direcção de Saúde” 2018 – Cavalo com melhor 

condição física;
- Prémio “Cor Inf Soares Carracha” 2018 – Melhor cavalo 

novo;
- Prémio “Melhor Tratador” 2018 - Melhor Tratador
- Prémio “Ouriço” 2018 - Melhor cavalo da Coudelaria 

Militar na SEM 2018;
- Prémio “Direcção de Formação” 2018 – Três melhores 

conjuntos do Exército na SEM 2018;
- Prémio “Conde de Avranches” – Relativo à SEM LXI 2017;

Desfile de Concorrentes.

• 09:00 - XVII Ensino; E2
• 14:00 - XVIII Ensino; M2
• 14:00 - XIX Ensino; C2

5º DIA (18ABR18, 4ª FEIRA)
• 09:00-17:30 - Descanso de Solípedes/Organização do evento

6º DIA (19ABR18, 5ª FEIRA)
• 09:00 - XX Ensino; P3
• 09:00 - XXI Ensino; E3
• 14:00 - XXII Ensino; M3
• 14:00 - XXIII Ensino; C3
• 16:30 - Palestra Cor Inf “Cmd” Américo Henriques “Equitação 

Militar em Mafra”

7º DIA(20ABR18, 6ª FEIRA)
• 10:00 - XXIV Obstáculos; CN
• 11:00 - XXV Obstáculos; 1,00m
• 14:00 - XXVI Obstáculos; 1,10m “Estafetas sucessivas à america”
• 16:00 - XXVII Obstáculos; 1,20m
• 18:00 - Reunião da CTER com os cavaleiros do Exército

8º DIA (21ABR18, SÁBADO)
• 08:30 - XXVIII Ensino; Iniciação
• 09:00 - XXIX Ensino; Preliminar
• 10:30 - XXX Ensino; 1*
• 10:00 - XXVIII Obstáculos; Iniciação
• 11:30 - XXIX Obstáculos; Preliminar
• 12:30 - XXX Obstáculos; 1*

O General Chefe do Estado-Maior do Exército, o Comando do Pessoal, o Diretor de Formação e o Comandante da Escola das Armas sentem-se honrados com a sua 
presença e dão-lhe as boas-vindas.


