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O LEGIONÁRIO

A LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA
(um sonho que virou realidade)

No dia 20 de setembro do presente ano foi implantada, com grande sucesso,
a Legião da Infantaria / Brasília. Tal data reveste-se, assim, de uma singular
dimensão histórica para a Infantaria e ganha ainda mais historicidade, por haver
transcorrido no duo-centenário de nascimento de nosso Patrono e Infante-Maior, o
Duque de Caxias.

Naquele memorável dia, Infantes de várias gerações, bem como
companheiros das outras Armas, dos Quadros e Serviços, acompanhados de seus
familiares reuniram-se em um almoço de confraternização no Clube do Exército,
que reuniu um grande número pessoas. Na ocasião, o ESTANDARTE, que será o
nosso distintivo heráldico, aliás, idêntico ao da pioneira Legião da Infantaria /
Porto Alegre, foi oficialmente, apresentado na Guarnição de Brasília. Nele está
inserido o “caracol”, um dos símbolos pitorescos da Infantaria (do qual falaremos
na próxima edição), um caramujo que carrega a sua “casa” nas costas, como o
Infante carrega a sua mochila e sobrevive em qualquer terreno e em qualquer
situação, como nos dá conta a História das guerras...

E, à aproximação do Natal e Ano-Novo, na certeza de que prosseguiremos
no cumprimento pertinaz de nossa benemérita missão de congraçamento, rogamos
ao Altíssimo que derrame as Suas divinas bênçãos sobre todos os Irmãos de
Armas do glorioso e invicto Exército Brasileiro, cumulando-os, sempre, com
muita saúde, paz, harmonia, força, coragem e fé!

Consulte nosso “SITE”: www.legiaodainfantaria.hpg.com.br

PROGRAMAÇÃO PARA O 1.º SEMESTRE DE 2004

Dia 27 Mar (sábado) – Almoço de Confraternização.
Boas-vindas aos novos integrantes da LEGIÃO e
apresentação dos oficiais de Infantaria movimentados para
Brasília.

Dia 24 Mai (2.ª feira) – Dia da Infantaria - Solenidade
Militar programada pelo CMP (Homenagem ao Patrono).

Dia 29 Mai (sábado) – Reunião Social. Baile da
Infantaria, no Clube do Exército.

PARTICIPE! SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE!

http://www.legiaodainfantaria.hpg.com.br/


Com grande sucesso e com a presença maciça de
oficiais de Infantaria de Brasília e de companheiros
das Armas, dos Quadros e Serviços, além de um
grande número de familiares e convidados civis, foi
realizada no Clube do Exército - Sede do Lago, no dia
20 de setembro, a reunião para a implantação da
Legião da Infantaria em nossa capital. O evento, um
almoço de confraternização, foi caracterizado por
grande descontração e reuniu cerca de setecentas
pessoas, marcando a presença de INFANTES de todos
os tempos.

É importante destacar o apoio recebido e que
tornou possível a implantação da Legião da
Infantaria/Brasília. Assim, nossos agradecimentos ao
Gab Cmt Ex, ao EME, à SELOM/MD, ao D Log, à
SEF, à STI, à SGEx, ao Clube do Exército, à
FHE/POUPEx, ao GBOEx, à FUNCEB, ao HGeB, ao
BPEB, ao BGP, ao CMB, ao Banco Real, ao Banco do
Brasil e aos oficiais Representantes das OM.

LEGIÃO DA INFANTARIA
IMPLANTADA EM BRASÍLIA
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O banco da sua vida BANCO REAL
  ABN AMRO



Durante o almoço de confraternização que marcou a
implantação da Legião da Infantaria / Brasília, o Cel
Lima Dias, Presidente da Diretoria Executiva do GBOEx,
fez a entrega do ESTANDARTE DA LEGIÃO ao Cel Paul
Cruz, Cmt do BPEB. O Estandarte foi ofertado pelo
GBOEx e permanecerá sob a guarda do BPEB e do BGP,
em sistema de rodízio.

O verde e o branco das camisetas ofertadas pela
FHE/POUPEx e distribuídas a todos os presentes, deram
um colorido especial ao ambiente.

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

Com os objetivos de realizar um
balanço das atividades desenvolvi-
das, de estabelecer a programação
para o final do corrente ano e o
início de 2004 e de fixar metas, a
Comissão Organizadora reuniu-se,
no CMB, no dia 23 de Outubro.
A Reunião foi bastante proveitosa

e todos os objetivos foram alcan-
çados.

1.ª Reunião da Comissão Organizadora
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LEGIÃO DA INFANTARIA
A Legião da Infantaria, criada em Porto Alegre em 2002, já está

implantada em Santa Maria, Cuiabá, Recife, Brasília, Manaus e Fortaleza.

Está em fase de ativação em Belém, Salvador, Juiz de Fora e no
Vale do Paraíba. Estamos progredindo! Avante LEGIÃO!

Saiba mais sobre a Legião: www.legiaodainfantaria.hpg.com.br

NOTÍCIAS DAS OM
PEB - A “Pirâmide Humana” do BPEB, idealizada pelo
n Homero Arantes Júnior, teve a sua origem no final
s anos 60. Ao longo dos anos teve o seu pessoal e
uipamento ampliados e aprimorados. “Quebrou”, por
versas vezes, o recorde mundial de homens sobre uma
ica motocicleta. O recorde em vigor data de 15 Dez
, com 47 homens sobre uma moto Harley Davidson,
 1200 cc, Mod 1976.
Atualmente realiza suas demonstrações com cerca de 30 homens,

rilhantando os eventos e emocionando a quem assiste as suas
resentações. Na foto, o momento do recorde mundial.

P - O nome Granadeiro, que designa o infante do Batalhão da Guarda
esidencial, tem origem conjunta com a criação do Batalhão do
perador. Os Granadeiros eram os soldados mais fortes, que se
stacavam pelo seu porte físico e eram incumbidos de arremessar as
anadas o mais longe possível. Por esse motivo foram chamados para a
arda pessoal do Imperador. Hoje, mantendo as tradições de nossos
tepassados, os Granadeiros do BGP cultuam com vibração e entusiasmo

as tradições deixadas por tão valorosos
soldados de Infantaria. Ontem, o Batalhão do
Imperador e o Batalhão de Guardas; hoje, o
BGP. Passado e presente se fundem, sob a
mesma inspiração, sob o mesmo ideal,
evocados pelo 2º Ten Luís Alves de Lima e
Silva, primeiro porta-bandeira do Batalhão do
Imperador.
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