
Regimento de Comandos 

 
Armas: 
• Escudo de vermelho, uma adaga de ouro; 
• 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 de ouro; 
• Timbre: uma pantera negra, naturalista, rampante, de sua cor, 

animada, lampassada e armada de vermelho; 
• Condecorações: circundando o escudo o Colar de Membro 

Honorário da Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, 
Lealdade e Mérito; 

• Divisa: num listel de branco, ondulado, sotoposto ao escudo, em letras de negro, 
maiúsculas, estilo elzevir «A SORTE PROTEGE OS AUDAZES»; 

• Grito de Guerra: num listel de branco, ondulado, sobreposto ao timbre, em letras de negro, 
maiúsculas, de estilo elzevir «MAMA SUMAE». 

 
Simbologia e Alusão das Peças: 
• A ADAGA, símbolo de condição militar, materializa a bravura e a capacidade individuais 

que garantem ao conjunto o poderio necessário ao estabelecimento e manutenção da 
justiça e da paz. Arma de fortes, o relâmpago fulgurante do seu bote, ao vibrar o golpe de 
misericórdia para aniquilar o inimigo, só por olhos de predestinados pode ser suportado. 
Na representação da luta e da força é sinal de vitória, da vocação militar, do próprio Deus 
da Guerra;  

• A PANTERA, imagem do caçador, que na sua camuflagem perfeita à luz forte do sol 
meridiano ou na espessa sombra noturna, não hesita em desferir, em agilidade e força, o 
repentino ataque contra adversários tanta vez mais poderosos. Alude aqueles que na 
tranquila consciência do seu próprio valor, se sabem eleitos por pertencer à casta fechada 
dos guerreiros que buscam a vitória na explosão súbita da sua força implacável; 

• A DIVISA, «A SORTE PROTEGE OS AUDAZES» é uma invocação propiciatória que 
baseia a decisão do empenhamento de Comandos em missões quase impossíveis; 

• O Grito de Guerra «MAMA SUMAE» – Aqui Estamos – Brado Tradicional de uma tribo 
bantu no início da caçada ao leão, é uma afirmação de valor e orgulho, no desafio de estar 
presente no momento do perigo. 

 
Os Esmaltes Significam:   
• O OURO, A sua fé no êxito da missão a cumprir, a sua força controlada no agir e a sua 

fidelidade aos ideais que defendem; 
• O VERMELHO, A consciência do seu próprio valor, a sua valentia perante o perigo e a sua 

audácia no ataque decisivo; 
• O NEGRO, a sua constância moral na adversidade, e obediência ativa de quem 

voluntariamente se subordina ao grupo. 

 


