
“EF casa Mãe” 
 

No dia 25 de fevereiro de 2023 queremos regressar à ESCOLA DE FUZILEIROS (EF), que 
por ser a nossa, merece ser escrita em maiúsculas. Daqui advém o termo de “filhos da 
Escola”, que bem poderia ser “filhos da mesma mãe”, pelo significado de abrangência, que 
tem, pois reporta-nos a todos para o mesmo espaço físico, a mesma experiência de vida, 
enquanto oportunidade de formação integral (o chamado “fazer HOMENS”), onde se 
destaca o espírito de: superação de dificuldades; camaradagem; abnegação; coragem; 
respeito; sofrimento; cooperação..., ou seja Homens com a determinação de combatente e 
com a sensibilidade do “camarada”. 

Em 2023 perfaz 35 anos sobre a incorporação de mais de 800 militares que no ano de 
1988 foram convocados para comparecer na Escola de Fuzileiros (EF), cumprindo assim o 
serviço militar obrigatório (SMO) nesta nobre instituição, na classe de Fuzileiros. 

Nem todos finalizaram o curso de formação de Fuzileiro, mas todos juraram bandeira, 
ao fim de 5 semanas de integração e de superação de dificuldades várias, mas mais do que 
isso, todos ficaram definitivamente "marcados" pelos fortes e valiosos "valores" que a 
Marinha lhes transmitiu e incutiu, e por isso se denominam FZ88. 

Estes FZ88, têm a particularidade de, após o término do SMO, terem, 
ininterruptamente, comemorado esta data de incorporação, mas mais que isso, comemorar 
e brindar a este período da vida, que se viria a tornar mais que marcante, determinante, na 
vida de cada um. 

A comemoração dos 35 anos, por ser uma data mais marcante, existe a vontade 
generalizada de poder passar pela Unidade, pelo que atrás foi referido, que a todos pulsa 
no coração, tanto pela admiração como pela saudade. 

Voltaremos à ESCOLA sempre que nos reunirmos neste “espírito”. Fica a divulgação 
para este encontro, marcado para o dia 25 de fevereiro de 2023, às 10horas, na EF. 

A comissão organizadora para a comemoração dos 35 anos de incorporação da 
"Escola de 1988": 
Abreu – 965225906; 
Alves  - 961824697; 
Gomes - 914950462; 
Rebola - 962882172 
          Os filhos da ESCOLA 
 
           FUZOS 88 


