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O LEGION

Legião da Infantaria / Porto Velho: foi ina
Infantaria, o Memorial da Infantaria, no aquartela
Infantaria de Selva. De forma simbólica, o Gen 
Presidente de Honra da Legião da Infantaria, junt
colocou uma corbelha de flores.

Legião da Infantaria / Salvador: em 24 M
Infantaria/Salvador, 3ª Guarnição do Nordeste a con
quartel do 19.º BC e contou com a presença de inú
capital baiana, além de Legionários da ativa. Estivera
o Cmt do 19.º BC.
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ATIVIDADES PARA O 1.º SEM
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 ALMOÇO DE RECEPÇÃO AOS LEGIONÁRIO

(abril, Clube do Exército –
 COMEMORAÇÕES DA SEMA

(maio, Clube do Exército –

B P E B - Em compromisso assumido com as metas do Projeto “Soldado-
Cidadão” e com a ampliação do conhecimento sobre software livres no EB,
o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília inaugurou, em dezembro de
2004, nas instalações da OM, o Telecentro Comunitário Batalhão Brasília.
O programa, em parceria com o Banco do Brasil, tem como principal
finalidade criar oportunidades de acesso ao mercado de trabalho e
multiplicar o conhecimento entre militares e civis sobe a utilização de
software livres.

Amigos Legionários, este ano traz al ião da
Infantaria/Brasília, e o maior deles, se nto da
participação de Legionários às nossas ativid  que se
tornou realidade e o expressivo ingresso iado ao
surgimento de diversas outras Legiões por to sinaliza
a grande aceitação e vontade de os Infantes s

No corrente ano, teremos, a 3 de abril, ão para
recepcionar os novos Legionários e aqueles q ição de
Brasília.

Como novidade, nas comemorações d , justas
homenagens serão prestadas aos companh tado 50
anos ou mais na Arma de Infantaria, qu dalhões
Dourados comemorativos ao Jubileu de Ouro

Ao final do ano, estaremos programando
Lembrem-se, a nossa briosa LEGIÃO ve os anos

de vida já se faz realidade em nossa caserna, Infantes
e aos seus familiares agradáveis mo m, de
companheirismo e de confraternização... AVA IA!

A sua presença nesses eventos é sempre
Saiba mais sobre a LEGIÃO ....  www.le .br

B G P – O Batalhão da
Guarda Presidencial realizou,
em outubro passado, um
concurso de Ordem Unida
sem comando, no qual foi
possível constatar o
adestramento do soldado de
Guarda. Em destaque na
foto, um quarteto dos
melhores soldados de cada
companhia realizando uma
demonstração com alto
índice de dificuldade. Neste
concurso, a 3ª Cia Inf Gd
sagrou-se campeã.
ia/Brasília  -  Abril de 2005
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NOSSAS TRADIÇÕES

LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA

RESGATANDO A HISTÓRIA

MEDALHÃO DOU ADO DA LEGIÃO

A Legião da Infantaria/Brasília realizou, em 24 de outubro de 2004, com grande
sucesso, o almoço de confraternização, no Clube do Exército, com a presença de mais de
400 legionários, convidados e familiares.

De acordo com o Art. 40 do Estatuto  LEGIÃO/BRASÍLIA, concede-se ao
Legionário Efetivo que tenha completado 50 an s ou mais na Arma de Infantaria, com
data referenciada ao ingresso na mesma, um edalhão Dourado comemorativo ao
Jubileu de Ouro, em homenagem aos estimáv s serviços prestados à Infantaria e ao
Exército Brasileiro.

Este ano, na Semana da Infantaria, esses L ionários serão homenageados.

A  grande  unidade  tática   dos   Romanos  foi  a  Legião.  Sua
                       organização   passou   por   várias   modificações,   sendo  a

mais significativa a do notável chefe romano, Júlio César, que lhe introduziu os
últimos aperfeiçoamentos e cuja tática atingiu o apogeu. A Infantaria compreendia 4
classes: os HASTÁRIOS, entre 25 a 30 anos, que usavam armas meio pesadas; os
PRÍNCIPES, 30 a 40 anos, pesadamente armados e equipados; os TRIÁRIOS, 40 a
45 anos, que eram veteranos aguerridos e bem armados; e, por fim, os VÉLITAS, 17 a
25 anos, infantes ligeiros e dotados de armas leves.

A Infantaria adotou, desde muitos anos, alguns símbolos pitorescos para bem
caracterizar o seu melhor “petrecho”: o Infante “pé-de-poeira” que só tem descanso ao
atingir e consolidar o objetivo ou quando prestar contas com o Criador...

Sem que se saiba qual ou quais os autores desses símbolos, nem a data certa
em que eles foram adotados, dois deles tornaram-se consagrados e foram difundidos
pelos Infantes de várias gerações até os dias de hoje. São o “psilito” e o “caracol”,
havendo também uma versão do psilito, que carrega, às costas, a carcaça do molusco.

O psilito era o integrante da Infantaria Ligeira das Falanges gregas, que,
juntamente com os hoplitas e os peltastas, compunha os escalões de choque daquelas
aguerridas Tropas da Antiguidade Clássica.

O caracol é um molusco terrestre existente no Brasil; as espécies aquáticas são
chamadas de caramujos.

Na década de 50 do século passado, uma modinha carnavalesca bem retratava a “boa
sina” do caracol que, de forma folclórica, pode se associar à do bom Infante.

Tal modinha foi cantada, em determinada época, pela Infantaria de
nossos Estabelecimentos de Ensino, quando dos deslocamentos, nas competições, etc.
Ei-la:
                                                                    I

“Há quanto tempo eu não tenho onde morar.
Se é chuva, apanho chuva; se é sol, apanho sol.
Mas, francamente, pra viver nessa agonia
Eu preferia ter nascido um caracol.

    II
Levava a minha casa, nas costas muito bem
Não pagava aluguel, nem luvas a ninguém
Morava um dia aqui, um outro acolá,
Leblon, Copacabana, Madureira ou Irajá...”

Assim, nada mais apropriado do que o mote do logotipo da nossa
“Legião da Infantaria”, que alude ao caracol com a sua “casa” às costas, como
o legendário Infante, também às costas, leva a sua “casa”, a indefectível mochila
– a sua “Margarida”...

Na foto, em destaque, a passagem solene do Estandarte da Legião da
Infantaria/Brasília do Batalhão da Guarda Presidencial – BGP, para o Batalhão de Polícia
do Exército de Brasília – BPEB.
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NOSSAS T DIÇÕES

LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA

RESGAT NDO A HISTÓRIA

MEDALHÃO DOURADO DA LEGIÃO

A Legião da Infantaria/Brasília realizou, em 24 de outubro de 2004, com grande
sucesso, o almoço de confraternização, no Clube do Exército, com a presença de mais de
400 legionários, convidados e familiares.

De acordo com o Art. 40 do Estatuto da LEGIÃO/BRASÍLIA, concede-se ao
Legionário Efetivo que tenha completado 50 anos ou mais na Arma de Infantaria, com
data referenciada ao ingresso na mesma, um Medalhão Dourado comemorativo ao
Jubileu de Ouro, em homenagem aos estimáveis serviços prestados à Infantaria e ao
Exército Brasileiro.

Este ano, na Semana da Infantaria, esses Legionários serão homenageados.

A  grande  unidade  t ca   dos   Romanos  foi  a  Legião.  Sua
                       organização   passou  or   várias   modificações,   sendo  a

mais significativa a do notável chefe roma , Júlio César, que lhe introduziu os
últimos aperfeiçoamentos e cuja tática atingi  apogeu. A Infantaria compreendia 4
classes: os HASTÁRIOS, entre 25 a 30 ano  que usavam armas meio pesadas; os
PRÍNCIPES, 30 a 40 anos, pesadamente ar dos e equipados; os TRIÁRIOS, 40 a
45 anos, que eram veteranos aguerridos e bem rmados; e, por fim, os VÉLITAS, 17 a
25 anos, infantes ligeiros e dotados de armas es.

A Infantaria adotou, desde muitos os, alguns símbolos pitorescos para bem
caracterizar o seu melhor “petrecho”: o Infa e “pé-de-poeira” que só tem descanso ao
atingir e consolidar o objetivo ou quando pr ar contas com o Criador...

Sem que se saiba qual ou quais os tores desses símbolos, nem a data certa
em que eles foram adotados, dois deles tor ram-se consagrados e foram difundidos
pelos Infantes de várias gerações até os di  de hoje. São o “psilito” e o “caracol”,
havendo também uma versão do psilito, que arrega, às costas, a carcaça do molusco.

O psilito era o integrante da Inf taria Ligeira das Falanges gregas, que,
juntamente com os hoplitas e os peltastas, c punha os escalões de choque daquelas
aguerridas Tropas da Antiguidade Clássica.

O caracol é um molusco terrestre e tente no Brasil; as espécies aquáticas são
chamadas de caramujos.

Na década de 50 do século passado, u  modinha carnavalesca bem retratava a “boa
sina” do caracol que, de forma folclórica, po  se associar à do bom Infante.

Tal modinha foi cantada, e determinada época, pela Infantaria de
nossos Estabelecimentos de Ensino, quando os deslocamentos, nas competições, etc.
Ei-la:
                                                                    I

“Há quanto tempo eu não ten
Se é chuva, apanho chuva; se
Mas, francamente, pra viver 
Eu preferia ter nascido um 

    II
Levava a minha casa, nas c
Não pagava aluguel, nem lu
Morava um dia aqui, um ou
Leblon, Copacabana, Madu

Assim, nada mais apropriado 
“Legião da Infantaria”, que alude ao ca
o legendário Infante, também às costas, l
– a sua “Margarida”...

Na foto, em destaque, a passagem solene do Estandarte da Legião da
Infantaria/Brasília do Batalhão da Guarda Presidencial – BGP, para o Batalhão de Polícia
do Exército de Brasília – BPEB.
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O LEGIONÁRIO

, no dia 24 de maio 2004, Dia da
o Comando da 17ª Brigada de

Comandante da 17ª Brigada e
com o presidente em exercício,

ado, foi implantada a Legião da
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NOTÍCIAS DA LEGIÃO PELO BRASIL

   

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

ATIVIDADES PARA O 1.º SEMESTRE DE 2005
 REUNIÃO DE TRABALHO COM OS REPRESENTANTES DE OM

(março, 2ª SCh - EME)
 ALMOÇO DE RECEPÇÃO AOS LEGIONÁRIOS RECÉM-CHEGADOS A BRASÍLIA

(abril, Clube do Exército – Sede do Lago)
 COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA INFANTARIA

(maio, Clube do Exército – Sede do Lago)
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