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A LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA
O Infante não é apenas um soldado. É
muito mais: ele é o combatente que mercê de
seu moral, de sua fibra, de seu estoicismo, vai
vencer a rigidez do aço, destruir o inimigo e
impor-lhe a sua inquebrantável e soberana
vontade.
Ser Infante é possuir imensa soma de
virtudes que fazem da “entidade dos mais
valentes”, a Eterna Majestade dos Campos de
Batalha!
O Brigadeiro Antônio de Sampaio encarna perfeitamente essas virtudes
castrenses e, por isso, o seu augusto nome foi escolhido para Patrono da
Infantaria Brasileira.
Porém nunca é demais lembrar, máxime em seu duo-centenário de
nascimento, que o nosso ínclito Patrono, o Duque de Caxias, pertenceu à
Arma de Infantaria. Declarado Alferes, foi servir, em 1821, no 1º Batalhão de
Fuzileiros da Corte, tendo sido classificado, quando 2º Tenente, no glorioso
“Batalhão do Imperador”. Essa Unidade participou das lutas pela
Independência na Bahia e da Guerra da Cisplatina. O futuro Caxias se houve
como Infante, nessas árduas campanhas, com grande bravura e intrepidez,
nos postos de Tenente e Capitão. Ele permaneceria no Batalhão do
Imperador, hoje Batalhão da Guarda Presidencial, “Batalhão Duque de
Caxias”, de Tenente a Major, durante dez anos.
E, coincidentemente, na “Semana Farroupilha”, na evoção do Pacificador
da então Província de São Pedro do Rio Grande e na relembrança e
homenagem ao pioneirismo da Legião da Infantaria de Porto Alegre, criada
em maio de 2002, vai a lume o primeiro número de “O Legionário”/Brasília,
lídimo porta-voz de nossa Legião, na Capital Federal.
Assim, no dizer de Caxias, “Herói Nacional
Brasileiro”, marcharemos “ombro-a-ombro”, com
as entidades congêneres das Armas, Quadros e
Serviços, já existentes em várias guarnições do
Brasil, cada vez mais unidos e fortes.
Que os exemplos legados por nossos InfantesMaiores, Caxias e Sampaio, nos sirvam de
constante inspiração!
Que o nosso Padroeiro, Santo Inácio de Loiola,
nos proteja e guarde!

Legião da Infantaria
A Legião da Infantaria tem por objetivo manter acesos os valores
históricos do soldado de infantaria do Exército Brasileiro, promovendo a
integração e o relacionamento fraterno e amigo dos infantes de todos os
tempos.
Criada em Porto Alegre, em maio de 2002, já está implantada em
Santa Maria, Cuiabá, Recife e Brasília.
A LEGIÃO é uma entidade civil de cunho cívico, social, cultural e
recreativo, sem fins lucrativos, que congrega oficiais de Infantaria da ativa e da
reserva.
São membros natos da Legião da Infantaria, oficiais da ativa e da
reserva, servindo ou residindo em Brasília.
Participar da Legião da Infantaria, bem como executar tarefas em seu
proveito são atos estritamente voluntários.
Não há cobrança de mensalidades ou qualquer outro tipo de
contribuição permanente. As despesas realizadas nas reuniões programadas
serão rateadas entre os participantes.
O Boletim Informativo “O LEGIONÁRIO” tem por finalidade divulgar
as notícias da LEGIÃO e as atividades das OM de Infantaria.

Legião da Infantaria em Recife
A Legião realizou, no 14º BI Mtz, sua primeira Reunião de Confraternização, em
Recife. O evento ocorreu no dia 1º de agosto, oportunidade
em que foi homenageado o
Padroeiro da INFAN-TARIA Santo Inácio de Loiola.
A expressiva participação dos
militares da guarnição e de seus
familiares garantiu o sucesso da
confraternização. Parabéns ! ...
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Santo Inácio de Loiola – Padroeiro da Infantaria
O santo espanhol Inácio Lopes de Loiola, nasceu em 1491 e era
o filho mais novo de uma família de treze irmãos.
Inácio, muito jovem, ingressou na carreira militar, a serviço de
Juan Velasquez, tesoureiro-mor da Corte de Espanha.
Tomou parte na campanha contra Francisco I, da França,
quando este invadiu o território espanhol.
Na defesa da cidade de Pamplona, em 1521, Inácio foi ferido na
perna, por uma bala de canhão. Durante a sua convalescença, leu o
livro “Vida de Cristo”, convertendo-se ao catolicismo, dando início a
profundos estudos filosóficos e teológicos.
Em 1534, Inácio de Loiola fundou a Ordem Religiosa da
“Companhia de Jesus”, aprovada pelo Papa Paulo III, em 1540. A
Ordem dos jesuítas, possuía inspiração militar, constituindo-se em
uma autêntica “milícia de Cristo”, a quem ele chamava de “Capitão”. O próprio nome
da Ordem, “Companhia”, alude à “Companhia de Infantaria” que Inácio comandara,
como Capitão, quando do cerco a Pamplona.
Santo Inácio faleceu em Roma, no dia 31 de julho de 1556, data da celebração de
sua festa.
Não apenas por haver sido Capitão de Infantaria, mas também por seu destemor
e intrepidez nos combates, Santo Inácio de Loiola foi escolhido para Padroeiro da
Infantaria, Arma dos esforços prolongados e dos sacrifícios supremos.

ATIVIDADES DAS OM
BGP - Foi comemorado no dia 18 de julho o 180.º aniversário do
BGP, criado em 20 Jul de 1823, com a denominação de Batalhão do
Imperador. Herdeiro das mais caras tradições da Arma de Infantaria, já
contou em suas fileiras com inúmeros militares ilustres, que marcaram a
trajetória vitoriosa do Exército Brasileiro. Dentre eles, ressalta-se a figura de
Luis Alves de Lima e Silva, o Duque de
Caxias, que, como Alferes, recebeu a
Primeira Bandeira do Império das mãos
do próprio Imperador.
Durante a formatura mereceu destaque a grande demonstração de
ordem unida sem comando realizada por todo o Batalhão e por algumas
apresentações com pequenos efetivos, que demonstraram grande agilidade e
habilidade nesse tipo de instrução.
BPEB - O BPEB realizou no 1.º semestre do corrente ano dois de seus
mais tradicionais estágios: o Estágio de Motociclista Militar e o Estágio de
Segurança e Proteção de Autoridades. Foram formados sete Of e quatro Sd
motociclistas militares e vinte Of e trinta Sgt
do Exército e da Marinha do Brasil,
especializados em segurança de autoridades.
Cabe destacar, no Estágio de Segurança
e Proteção de Autoridades, a presença de dois
Sgt do Exército da República do Suriname,
pertencentes à segurança pessoal do Presidente daquele país, evidenciando,
assim, a alta qualidade alcançada pelo BPEB nessa difícil atividade.

Legião da Infantaria em Brasília
Foi realizada no QGEx, no dia 16 Julho, uma Reunião Preliminar, com
o objetivo de dar os primeiros passos para a implantação da LEGIÃO em
Brasília.
A Reunião contou com a presença de diversos oficiais-generais e
oficiais-superiores da ativa e da reserva e com a participação dos Cmt das
OM de Infantaria e dos oficiais representantes das OM.
Na ocasião foi feito um retrospecto das atividades da LEGIÃO em
Porto Alegre, Santa Maria, Cuiabá e Recife, tendo sido acertados os
detalhes para a nossa primeira Reunião de Confraternização, programada para o dia 20 de setembro, no
Clube do Exército.
O entusiasmo dos participantes deixou bem claro o interesse dos infantes em estruturar a LEGIÃO
DA INFANTARIA em Brasília, assegurando, desde já, o sucesso de nossas atividades.

Comissão Organizadora
Com a participação de diversos oficiais-generais e oficiais de
Infantaria, da ativa e da reserva, durante um jantar de confraternização,
realizado no BPEB, foi estruturada a Comissão Organizadora da Legião da
Infantaria / Brasília, para o período de 2003/2004.
Essa importante reunião ocorreu no dia 3 de setembro e foi marcada
por grande descontração e perfeita integração entre os infantes de todas os
tempos, atingindo, assim, os objetivos propostos pela LEGIÃO. Seguimos em
Frente! AVANTE LEGIÃO!
Será sempre uma honra para os integrantes da Legião da Infantaria poder
contar com a presença dos companheiros das outras Armas, dos Quadros e
Serviços nos eventos programados pela Legião.

INFANTARIA EM DESTAQUE
A Guarnição de Brasília comemorou, com muito entusiasmo, o Dia da Infantaria. A
formatura reuniu um grande número de Infantes, da ativa e da reserva, que marcharam
de forma cadenciada e, com “vibração”, abriram o desfile da tropa representativa das
Unidades de Infantaria.
O Baile, que já está se tornando tradicional, foi realizado no Salão de Festas do
Clube do Exército no dia 24 Mai, com absoluto sucesso e muita animação.
Nas comemorações do “Dia da Pátria”, as diversas representações das OM de Infantaria:
Aeromóvel, de Guarda, de Montanha, Motorizada, Pára-quedista, de Polícia do Exército e de Selva,
bem como a tropa adestrada para ações na caatinga, tiveram destacada participação.
A cadência vibrante, o garbo marcial e o porte invejável dos Infantes contribuíram para o brilho
das OM do Exército no desfile cívico-militar de 7 de setembro.
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