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

Após um ano de intensa atividade, a Legião da Infantaria/Brasília conseguiu alcançar importantes objetivos, devendo ser destacado entre eles o congraçamento entre os INFANTES de todos os tempos.... Tivemos reuniões em que
participaram, efetivamente, oficiais de INFANTARIA formados em REALENGO,
na ESCOLA MILITAR DE RESENDE e em várias Turmas da AMAN .... São mais
de sessenta anos, unindo a nossa Arma em um momento em que, a coesão tornase cada vez mais necessária e até mesmo impositiva.
Desde Jul/2003, quando foi realizada a Reunião Preliminar, sentimos existir
uma grande determinação, muita vontade e forte disposição entre os INFANTES de
Brasília, no sentido de implantar, em nossa capital, a já vitoriosa LEGIÃO, criada
em Porto Alegre, em maio de 2002. O 2.º semestre de 2003 foi marcado por diversos
eventos em que organizamos a Comissão Diretora, atualizamos o cadastro dos
Infantes de Brasília, aprovamos o Estatuto, editamos o informativo “O Legionário”,
realizamos o memorável almoço de confraternização, que marcou a implantação da
LEGIÃO em Brasília, tivemos a apresentação, a entrega do nosso ESTANDARTE e,
posteriormente, a solenidade de passagem do ESTANDARTE do Cmt do BPEB para
o Cmt do BGP. Por fim, definimos a programação para o ano de 2004.
Neste ano, o almoço de recepção e de apresentação dos novos LEGIONÁRIOS
e as comemorações da SEMANA DA INFANTARIA foram excelentes oportunidades para um agradável reencontro, proporcionando momentos de satisfação e de
muita vibração, que nós bem sabemos valorizar....
Uma atividade, no entanto, merece ser destacada: a constituição do CONSELHO DE HONRA e a entrega de Diplomas para os seus integrantes, que foi realizada no Salão de Honra do BGP, logo após o desfile dos LEGIONÁRIOS na solenidade do DIA DA INFANTARIA.
Vamos dar prosseguimento às atividades da nossa briosa LEGIÃO ... Ela veio
para ficar e nesses dois anos de vida já se faz presente em outras doze Guarnições,
possibilitando aos nossos Infantes e aos seus familiares agradáveis momentos de
companheirismo,
de
camaradagem
e
de
confraternização
....
AVANTE LEGIÃO DA INFANTARIA !!!!!!
Saiba mais sobre a LEGIÃO .... www.legiaodainfantaria.hpg.com.br
ATIVIDADES DO 2.º SEMESTRE DE 2004
Î REUNIÃO PARA POSSE DA COMISSÃO DIRETORA 2004/2005
(Dia 31 de agosto, no BPEB)
Î ALMOÇO DE COMEMORAÇÃO DO 1.º ANO DE IMPLANTAÇÃO
(Mês de Outubro, no Clube do Exército – Sede do Lago)

LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA
ALMOÇO DE BOAS-VINDAS

A Legião da Infantaria / Brasília realizou, com grande sucesso, com cerca de 600 pessoas, no dia 27 Mar, no Clube do Exército, um almoço de boas-vindas aos novos integrantes
da LEGIÃO, recém-chegados a Brasília.
Na oportunidade, foram citados os Oficiais presentes com mais de 50 anos como Oficial
de Infantaria, membros do Conselho de Honra da LEGIÃO. Naquela ocasião, foi anunciado
que esses oficiais receberiam um Diploma de Membro do Conselho de Honra, no dia 24 de
maio, no BGP.
Outro fato marcante foi a presença de um Gen da turma de 1932, que foi homenageado,
recebendo do Presidente de Honra um "botom" da LEGIÃO e de um 2.º Ten da turma de
2002, oficial mais moderno presente, uma coletânea dos Boletins Informativos “O Legionário” já editados, Esp Nr 0, Nr 1, Nr 2 e Nr 3, caracterizando 70 anos de Infantaria.

BAILE DA INFANTARIA

O encerramento da Semana da Infantaria/2004 foi marcado pela realização do Baile
da Infantaria organizado pela Legião da Infantaria / Brasília com o apoio do BGP e do
BPEB, no dia 29 Mai, no Salão de Festas do Clube do Exército. O grande sucesso foi
alcançado, em virtude da presença maciça de Infantes, de Oficiais das outras Armas,
dos Quadros e Serviços e de ilustres convidados civis. Temos a convicção que o principal objetivo previsto, a CONFRATERNIZAÇÃO, mais uma vez, foi atingido.
Na oportunidade, foram entregues Diplomas de “AMIGO da LEGIÃO” à
FHE/POUPEx, ao GBOEx, à UNIPREV e ao Banco Real - ABN AMRO que, com suas
participações, contribuíram para o sucesso da Semana da Infantaria/2004.
A Legião da Infantaria/Brasília, com muita alegria e com muita satisfação, agradece
àqueles que, com as suas presenças, abrilhantaram o evento, bem como a todos que,
com o seu apoio, tornaram possível a realização do baile.

CONSELHO DE HONRA DA LEGIÃO/BRASÍLIA
De acordo com o Art. 16 do Estatuto da LEGIÃO/BRASÍLIA, o Conselho de
Honra caracteriza uma Homenagem Especial da Legião da Infantaria/Brasília e é
constituído pelos Oficiais da Arma de Infantaria, com mais de 50 ANOS DE
ARMA, considerando-se, como referência, a data de declaração a Aspirante-aOficial".
No dia 24 de maio de 2004, no BGP, foram homenageados e receberam o Diploma de Membro do CONSELHO DE HONRA trinta e oito Oficiais. Os diplomas foram entregues por Ten das turmas de 2000 e de 2002.

LEGIÃO DA INFANTARIA / SANTA MARIA
A Legião da Infantaria/Santa Maria realizou, em 1.º Abr, a 1.ª reunião de 2004, a fim de
dar as boas-vindas aos novos Infantes daquela Guarnição.
A adesão e o comparecimento foram muito bons, tanto pelos militares da ativa como da
reserva.
O ambiente foi de muita coesão, camaradagem e alegria e o resultado alcançado foi excelente.
Na ocasião, foram apresentados os novos infantes e as atividades da LEGIÃO para o
corrente ano
Podemos afirmar que a Legião da Infantaria/Santa Maria está consolidada.
Parabéns, Infantes do "coração" do Rio Grande do Sul! Prossigam na missão!

LEGIÃO DA INFANTARIA / SÃO PAULO
Após a realização de uma reunião preliminar em Dez de 2003, quando foi escolhida a
Comissão Organizadora para 2004, foi implantada a Legião da Infantaria/ São Paulo. Recebemos, em 14 Abr 2004, um exemplar do "O Legionário" Nr 01/04, da LEGIÃO/São Paulo
com diversas notícias.
Foi realizado, em 19 Mar, um Jantar para dar as boas-vindas aos Infantes recémchegados naquela Capital.
Na 2.ª quinzena de Out, será realizado um almoço de confraternização.
Na Semana da Infantaria, a LEGIÃO organizou uma competição de tiro onde foram entregues aos vencedores medalhas cunhadas com o símbolo da LEGIÃO.
Parabéns, LEGIÃO/São Paulo! Tínhamos convicção que a "Terra da Garoa", também, se
mostraria presente. Foi a 10.ª guarnição a implantar a Legião da Infantaria. AVANTE LEGIÃO!

LEGIÃO DA INFANTARIA / BELÉM
Em Abr de 2004, em uma reunião conduzida pelo 2.º BIS, na capital paraense, foi
implantada a Legião da Infantaria/Belém.
No evento foram distribuídos uma camiseta e um plástico adesivo e, também,
apresentado o Estatuto da LEGIÃO. Chegamos na 11.ª guarnição.

LEGIÃO DA INFANTARIA / SALVADOR E PORTO VELHO
Bons ventos nordestinos e amazônicos conduziram, ao cerrado, boas notícias. A
Legião da Infantaria foi implantada em mais duas guarnições: Salvador e Porto Velho. Parabéns aos Infantes das duas Gu. Na próxima edição de “O Legionário” daremos maiores detalhes.

LEGIÃO DA INFANTARIA NO BRASIL
A Legião da Infantaria, criada em Porto Alegre em 24 Mai 2002, já está
implantada em Santa Maria, Cuiabá, Recife, Brasília, Fortaleza, Manaus,
Curitiba, São Paulo, Belém, Salvador, Porto Velho e no Vale do Paraíba.
Saiba mais sobre a Legião. Acesse o nosso “site”.

www.legiaodainfantaria.hpg.com.br
ATIVIDADES DAS OM

BGP – Foi realizada no Batalhão Duque de Caxias,
no dia 24 de maio, a tradicional e marcante solenidade do Dia da Infantaria na Guarnição de Brasília, com uma grande presença de Infantes de todos
os tempos e de ilustres convidados e familiares.
Mereceu grande destaque o desfile do Grupamento
constituído de Infantes da Ativa e da Reserva, tendo
à testa, pela 1.ª vez em Brasília, o ESTANDARTE
DA LEGIÃO/ BRASÍLIA, conduzido pelo Tenente
mais moderno, da turma de 2002.
Com a presença do Exmo Sr Gen ALBUQUERQUE, Cmt Ex, na noite de 23 Jul, comemorou-se o
aniversário do BGP, cujas origens remontam ao
Batalhão do Imperador, criado em 20 Jul de 1823,
por D. Pedro I.
Na oportunidade, foi realizado, na presença das autoridades, dos
convidados e de familiares do Gen ADHEMAR, o descerramento de uma
placa alusiva à nova denominação do Pátio dos Granadeiros, que passou a se chamar Pátio Gen ADHEMAR DA COSTA MACHADO, Cmt do
BGP, de 23 Mai 67 a 08 Abr 69. Durante a formatura, foi realizada uma
demonstração de ordem unida sem comando com um efetivo de
400 militares, na qual foram evidenciados o garbo militar, a marcialidade, o sincronismo, a destreza e a ousadia, características do Granadeiro da Guarda Presidencial. Saiba mais: www.bgp.eb.mil.br

BPEB - O Batalhão Brasília comemorou, no
dia 13 de maio, o seu 44º aniversário de criação. A data foi marcada pela inauguração de
um Espaço Cultural e de um Espaço de Lazer
da Família PE. A Formatura Geral, em que
esteve presente o Exmo Sr Cmt Mil do Planalto,
contou com a participação de autoridades militares e civis, ex-Cmt do BPEB, ex-integrantes
da FEB, familiares dos militares do BPEB, representação do CMB e convidados. Após a formatura, foram realizadas demonstrações da
Banda de Música, da Seção de Cães de Guerra
e sobre Segurança de Autoridades.

