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

É com imensa satisfação que a Legião da Infantaria / Brasília apresenta o
terceiro número de seu boletim “O Legionário”. Ao retomarmos essa atividade
informativa, damos as boas-vindas aos Oficiais de Infantaria recém-movimentados
para a Capital Federal, na certeza de que eles saberão cultuar, fervorosamente, o
espírito imortal da “Eterna Majestade dos Campos de Batalha”.
Para alegria nossa, está se tornando uma realidade a implantação da LEGIÃO
em diversas guarnições do País. Assim, Infantes da ativa e da reserva, de qualquer
idade, vêm se congregando sob o pálio dessas Entidades, em várias regiões de
nosso imenso Brasil, “com a finalidade precípua de manter acesos os valores
históricos do soldado da Infantaria do Exército Brasileiro, promovendo a
integração e o relacionamento fraterno e amigo dos Infantes de todos os tempos e
de suas famílias”, consoante os termos do artigo 3.º do Estatuto de nossa LEGIÃO.
Para usarmos a terminologia específica da Tática, o OBJETIVO foi conquistado.
Urge, agora, consolidá-lo e mantê-lo.
Com enorme ufania, registramos um fato ocorrido em Curitiba, quando um
Oficial da Turma de Infantaria de 1931, da saudosa Escola Militar do Realengo,
passou o estandarte da LEGIÃO recém-implantada, às mãos de um Asp Of da
Turma de 2002, da Academia Militar das Agulhas Negras.
Esse largo espaço de 71 anos, bem caracteriza a constante união e, mais do
que isso, a coesão que sempre deve existir entre irmãos de Infantaria, a nobre
Arma de Caxias e Sampaio!
E que no almoço de confraternização, de 27 Mar, oportunidade em que serão
apresentados os novos legionários, reafirmemos o nosso acendrado amor ao Brasil,
ao Exército e à Infantaria Brasileira.
Consulte nosso “SITE”: www.legiaodainfantaria.hpg.ig.com.br

PROGRAMAÇÃO PARA O 1.º SEMESTRE DE 2004
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, com o conjunto “SQUEMA SEIS”.
PARTICIPE! SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE!
A programação para o 2.º semestre será publicada no próximo Nr do
“O Legionário” e divulgada em nosso “site”, tão logo esteja disponível.

LEGIÃO DA INFANTARIA NO BRASIL
A Legião da Infantaria foi criada em Porto Alegre em 2002. Já está
implantada em Santa Maria, Cuiabá, Recife, Brasília, Manaus, Fortaleza,
Curitiba
e no Vale do Paraíba - SP.
em
Caçapava.
Estamos progredindo! Avante LEGIÃO!
Saiba mais sobre a Legião: www.legiaodainfantaria.hpg.ig.com.br

NOTÍCIAS DAS OM
BGP - Com o objetivo de manter elevados os padrões de

desempenho físico e moral de seus quadros, desenvolvendo
atributos como a coragem, a tenacidade e o espírito de corpo,
o BGP, Batalhão Duque de Caxias, realizou com seus Oficiais
e Sargentos atividades típicas de infante como: pista de
cordas, pista de combate em localidade e TFM centralizado.
As atividades ocorrem no próprio Batalhão, que tiveram revitalizadas,
recentemente, suas pistas de combate e tem conseguido efeitos positivos no grau de
higidez e na satisfação da tropa.
Em 28 Fev 2004, tiveram início o EAS/MFDV e o
EST para 80 Asp Of Tmpr. Foram incorporados,
também, cerca 700 jovens “recrutas”, sendo 550 do
próprio BGP e os demais de contingentes de OM de
Brasília. O evento foi prestigiado pelo Exmo Sr Gen
Oliveira, Comandante da 11a Região Militar.
Após a 1.ª fase do EAS e do EST, os Asp Of serão
designados para as OM de Brasília.
Ao final do período básico, os “recrutas” dos contingentes seguirão destino para
suas OM.

BPEB - Em solenidade realizada no dia 19 Dez de

2003, presidida pelo Gen CATÃO, Comandante Militar
do Planalto, o Cel Inf Luiz Guilherme PAUL CRUZ
entregou o comando do Batalhão de Polícia do Exército
de Brasília para o Ten Cel Inf Marcos André da SILVA
ALVIM. Ao novo comandante , os votos de boas-vindas
da LEGIÃO / Brasília.
Com a finalidade de adestramento da tropa, o
BPEB realizou, no período de 08 a 11 Mar, um
exercício de Apronto Operacional, envolvendo
pessoal, material, viaturas e tropa de choque de duas
Companhias de Polícia.
Participaram, também, doze cães de guerra da
Companhia de Escolta e Guarda.
O exercício atingiu todos os objetivos propostos.

APROVAÇÃO DO ESTATUTO
A Comissão Organizadora da Legião da Infantaria
/ Brasília, anteriormente denominada Comissão
Diretora, esteve reunida no Colégio Militar de Brasília,
no dia 2 Dez 2003, para aprovação do Estatuto da
LEGIÃO e da programação para o 1.º Semestre de 2004.
Estiveram presentes à reunião, além dos membros da
Comissão Diretora, vários Legionários Efetivos da ativa e
da reserva.
Após a reunião, foi servido um jantar de
confraternização com a presença das
senhoras.
Mereceu destaque o canto da Canção da
Infantaria, entoado, com muita vibração,
por todos os presentes.

PASSAGEM DO ESTANDARTE
Realizou-se em Dez 2003, no Salão de Honra
do BGP, a Solenidade de Passagem do
Estandarte da LEGIÃO, do Cmt do BPEB Batalhão Brasília ao Cmt do BGP - Batalhão
Duque de Caxias, OM que passou a ser
responsável pela sua guarda.
A solenidade teve início com o canto da Canção
da Infantaria.
Após a leitura de um pequeno histórico da LEGIÃO, deu entrada no
salão, o ESTANDARTE, conduzido por um Tenente do BPEB. Em seguida,
foi realizado o ato formal da passagem pelos dois Comandantes.
Antes do encerramento da cerimônia, o Presidente da LEGIÃO /
Brasília fez uso da palavra, tendo enfatizado a importância da criação da
mesma em Porto Alegre e a sua implantação e consolidação em outras oito
guarnições do Exército, dentre as quais, esta Capital.
Estiveram presentes ao evento Oficiais-Generais e
Oficiais Superiores, da ativa e da reserva, e Oficiais de
Infantaria representantes das OM de Brasília.
Mereceu destaque a participação dos Oficiais do
BPEB e do BGP, caracterizando a presença das turmas
mais modernas da "Rainha das Armas".
O GBOEX ofertou, gentilmente, o Estandarte para a LEGIÃO das guarnições
de Porto Alegre, Santa Maria, Cuiabá, Brasília, Curitiba e do Vale do Paraíba.

LEGIÃO / FORTALEZA
Foi muito importante para a Legião da Infantaria a
implantação em Fortaleza, por se tratar do estado
natal de nosso Patrono.
A reunião aconteceu no dia 11 Nov 2003, no
quartel do Cmdo 10.ª RM com grande participação de
Oficiais de Infantaria, da ativa e da reserva.
Na ocasião foi apresentado o Estandarte da Legião / Fortaleza e distribuído o
seu recém-criado Boletim Informativo, que recebeu a denominação de
"O INFANTE".
No dia 31 Jan 2004, foi realizado, com grande sucesso, um Almoço de
Confraternização, no Círculo Militar de Fortaleza.

LEGIÃO / VALE DO PARAÍBA
Foi realizada, no dia 07 Dez 2003, no 6.º BIL, Regimento Ipiranga, a
reunião da LEGIÃO / Vale do Paraíba.
A implantação se deu em uma ação conjunta do Comando de Aviação do
Exército, em Taubaté, e do Comando da 12.ª Bda Inf L (Amv), em Caçapava, por
intermédio de seus Cmt e de suas OMDS, o 5.º BIL, Regimento Itororó, de Lorena,
e o 6.º BIL, de Caçapava, além do próprio Comando
da Brigada. Durante a reunião de confraternização
foi apresentado aos Legionários de diversas cidades
do Vale do Paraíba e seus familiares o Estandarte
da Legião / Vale do Paraíba, gentilmente,
ofertado pelo GBOEx. AEROMÓVEL!

LEGIÃO / MANAUS
Em 31 Out 2003 a LEGIÃO foi implantada em
Manaus. Já podemos dizer que estamos "de Norte a
Sul" (Manaus a Porto Alegre) e "de Leste a Oeste"
(Recife a Cuiabá), passando por outras cinco guarnições.
Na ocasião foi lançado o Boletim Informativo da Legião
/ Manaus, "O Legionário" e apresentado o Estandarte.
O evento foi organizado pelo 1.º BIS - a célula máter da
Infantaria de Selva brasileira, com o apoio do Cmdo Militar
da Amazônia e de outras OM da guarnição. SELVA!

LEGIÃO / CURITIBA
A reunião aconteceu no dia 05 Dez 2003, no
Círculo Militar de Curitiba, com grande participação de
Oficiais de Infantaria, da ativa e da reserva.
O evento foi conduzido pelo 20.º BIB. Participou da
reunião um oficial da turma de 1931, que fez a entrega
do Estandarte para um Tenente, declarado Asp Of no
ano de 2002. São 71 anos de “vibração”,
congregando INFANTES de ontem e de hoje.
O GBOEX, gentilmente, ofertou o Estandarte para a
Legião / Curitiba.

