
era 

xima

pírit

cum

força

inim

hum

com

cuja

man

maç

enco

cada

reira

(

Em boa hora os infantes da grande Porto Alegre chegaram à conclusão de que

necessário encontrar uma forma de fazer com que houvesse uma maior apro-

ção entre eles.

Infantes da ativa e da reserva, de qualquer idade, carregam em comum o es-
o da arma: denodo, perseverança, despojo para o sacrifício em proveito do

primento da missão, mas, acima de tudo, um alto senso de camaradagem.

Exercitando a camaradagem é que o soldado de infantaria consegue encontrar

s para lançar-se nas mais tenebrosas missões onde o confronto direto com o

igo é o mais significativo exemplo de coragem e desprendimento de um ser

ano. Tudo porque o infante sabe que nunca está só. Quem está ao seu lado

pactua com os mesmos sentimentos e está disposto aos mesmos sacrifícios,

s virtudes foram  consolidadas no longo convívio dentro e fora da caserna.

Eis porque os infantes de todas as idades, da ativa e da reserva, precisam

ter-se unidos. Mas, acima de tudo, os infantes desejam e aspiram esta aproxi-

ão, auscultada em manifestações pessoais freqüentes quando companheiros se

ntram. O coração do infante, por mais vivido que seja, anseia por confirmar em

 encontro com  os companheiros os ideais que orientaram a sua opção na car-

 das armas.

A Legião da Infantaria é o instrumento dessa vontade e veio para ficar.

Editorial extraído do “O Legionário”/Porto Alegre, de Nov de 2002)

O ESTANDARTE da LEGIÃO DA
INFANTARIA, graças às idéias de al-
guns infantes da Legião, foi criado em
Porto Alegre, em Mar 2003. Está sob a
guarda do Comando 6.ª DE, OM que
tem como Cmt o INFANTE mais antigo,
em Sv ativo na guarnição.

Com a implantação da LEGIÃO DA
INFANTARIA em Brasília, seu ESTAN-
DARTE deverá permanecer sob a guar-
da de OM de Infantaria, em sistema de
rodízio (BGP ou BPEB), cujo Cmt for o
oficial mais antigo.
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 Histórico - Finalidade – Atribuições
2002 foi criada, em Porto Alegre, a Legião da Infantaria,
ão todos os oficiais de Infantaria da ativa e da reserva,
orto Alegre e Região Metropolitana. Posteriormente, a
tada em Santa Maria (Out 2002), em Cuiabá (Abr 2003) e
tão dos Guararapes e Olinda (Jul 2003).

nfantaria foi inspirada em entidades congêneres existen-
al (3C - Confraria dos Camaradas de Cavalaria, Rgt Santa
ngenheiros e Confraria dos Integrantes do Sv de Saúde).

de civil de cunho cívico, social, cultural e recreativo, sem
congregando oficiais de Infantaria da ativa e da reserva.

nfantaria tem por objetivo manter acesos os valores his-
o de infantaria do Exército Brasileiro, promovendo a inte-
onamento fraterno e amigo dos infantes de todos os tem-

ílias, por meio dos eventos programados pela Legião.

ão apoiar e participar dos seguintes eventos:

 militar comemorativa do dia 24 de maio – Dia da

cial de confraternização de oficiais da ativa e da reserva –
as reuniões anuais, sendo uma delas na Semana da

cial de boas-vindas aos oficiais transferidos para Brasília e
antes da Legião da Infantaria, em princípio no mês de

gião da Infantaria - Generalidades
bros natos da Legião da Infantaria, oficiais da ativa e
indo ou residindo em Brasília.

da Legião da Infantaria, bem como executar tarefas
 são atos estritamente voluntários.

a Infantaria não é uma entidade jurídica.

antes da Legião da Infantaria sentir-se-ão honrados
 dos companheiros das outras Armas, Quadros e Servi-
 a serem realizados.

cobrança de mensalidades ou qualquer ou-
ntribuição permanente.
as realizadas nas reuniões sociais serão rateadas en-
tes.

A Legião da Infantaria



A Comissão Organizadora dos Eventos da Legião da Infantaria
das Guarnições de Porto Alegre, São Leopolo e Sapucaia está as-
sim constituída:

Presidente de Honra: Oficial-General, oriundo de Infantaria,
da ativa ou da reserva, do mais alto posto, residente em uma des-
sas Guarnições.

Presidente: Oficial-General, oriundo de Infantaria, da ativa
ou da reserva, servindo ou residindo em Porto Alegre.

Diretor Executivo: Cmt do 3º BPE, do 18º BI Mtz e do
19º BI Mtz, por rodízio.

Grupo de Apoio: 3 (três) ou mais oficiais da reserva.
D os: Oficial Superior de Infantaria indicado
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Organização da Legião da Infantaria
(Porto Alegre)
iretor de Event
Presidente.

ecretário: Oficial de infantaria indicado pelo Diretor de
p

Jantar dançante

tos.
rupo Executivo: Cmt: 3º BPE, 18º BI Mtz, 19º BI Mtz, 1ª
d, Cia Cmdo 6ª DE, Cia Cmdo CMS / 3ª RM e Instr Ch do

 CPOR/PA.
olaboradores: Oficiais de Infantaria voluntários, da ativa e

serva.
(Extraído do “O Legionário”/Porto Alegre, de Nov de 2002)

O LEGIONÁRIO
ra divulgar notícias da Legião e das atividades das OM de
taria, está sendo editado, desde Nov 2002, em Porto Ale-

um Boletim Informativo, denominado “O LEGIONÁRIO”.
etendemos editá-lo, também, em Brasília.

A primeira reunião social da Legião
da Infantaria foi em Porto Alegre no
próprio Dia da Infantaria, 24 Mai de
2002. Foi um jantar dançante, no Círculo
Militar de Porto Alegre, ao qual compare-
ceram cerca de 400 pessoas.

Foi um sucesso.
Posteriormente, aconteceram mais

três reuniões: em Nov de 2002, em Mar
de 2003 e a última, em 24 Mai de 2003.

Estamos progredindo!...



Em Out de 2002, os oficiais de Infantaria de Santa Maria implantaram, na-
quela guarnição, a Legião da Infantaria. O primeiro evento foi um jantar dan-
çante, realizado no dia 26 Out no Círculo Militar, com expressivo compareci-
mento de companheiros da ativa, da reserva e esposas. Diversos oficiais da Gu
de Porto Alegre e esposas compareceram ao evento, que, sem dúvida alguma,
além de congregar infantes das duas Guarnições, concretizou-se em um evento
social do mais alto nível. Valeu a pena!

No início do mês de junho deste ano, fazendo parte das comemorações da
Semana da Infantaria, foi realizada outra reunião social, também, com sucesso
pleno. Na ocasião foi apresentado o Estandarte da Legião. Parabéns, aos
Infantes de Santa Maria. Prossigam na Missão!

Legião da Infantaria, também, em Santa Maria

A Legião da Infantaria está em fase de implantação
em Belém, Fortaleza, Salvador e Belo Horizonte.

Após os sucessos de Porto Alegre e de
Santa Maria, Cuiabá, também já implantou a
Legião da Infantaria, em Abr de 2003.

A primeira reunião foi uma feijoada reali-
zada no dia 24 de maio e atingiu todos os
objetivos previstos. O sucesso foi total.
Parabéns, também, aos Infantes de Cuiabá.
Prossigam na Missão!

Estamos progredindo!...

Legião da Infantaria - Cuiabá

Prezado Companheiro de Infantaria
Estamos com o firme propósito de implantar a Legião
da Infantaria em Brasília, ainda, em 2003. Para isso,

contamos com a sua importante colaboração.
Contamos, também, com a sua participação e a de seus

familiares nos eventos programados pela Legião.


