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

PATRONO DA INFANTARIA
Nascido em 24 de maio de 1810, em Tamboril, antiga
Capitania do Ceará, Antonio de Sampaio participou das
lutas contra os cabanos, balaios, praieiros e
farroupilhas, ainda nos primeiros postos de sua carreira.
Recebeu as insígnias de Brigadeiro por sua bravura
na Campanha do Uruguai, atingindo o Generalato, às
custas de sua espada invicta.
Rumou, em 1866, para a Campanha da Tríplice Aliança, no comando
da 3ª Divisão, que viria a ser conhecida como "Divisão Encouraçada", tal o
vigor de verdadeira muralha contra os projéteis inimigos. Confluência,
Estero Bellaco e Tuiuti constituíram-se em seqüência de feitos gloriosos do
intrépido Comandante.
Em 24 de maio de 1866, nos campos de Tuiuti, foi ferido por três
vezes na batalha, o que lhe viria roubar a vida, semanas mais tarde,
levando Antonio de Sampaio a conquistar os louros da consagração como
herói nacional, Patrono da Infantaria Brasileira".
(Extraído do NE Nr 9.118, de 24 de maio de 1966)

Meus irmãos da LEGIÃO DA INFANTARIA,
Estamos vivendo o ano de 2005, mas 2008 está se
aproximando. Não podemos nos esquecer que nesse ano
teremos uma comemoração muito especial. Vocês já
imaginaram qual será ela?
É a comemoração do centenário do FUZIL MAUSER 1908, o velho FO de
07milímetros.
É necessário irmos pensando, desde já, naquela comemoração que deve
ser efetuada no DIA DA INFANTARIA, 24 de maio de 2008.
Juntamente com nossas homenagens ao BRIGADEIRO SAMPAIO, não
podemos nos esquecer de reverenciar o nobre “amigo para a guerra”, que
serviu a tantas gerações de infantes e, ainda, presta bons serviços em
várias organizações militares.
A idéia para essa homenagem deve ser difundida a todos os quartéis de
INFANTARIA, escolas, cursos, centros, núcleos e tiros-de-guerra, entidades
que formaram e formam infantes da ativa de da reserva.
Que a LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA seja a caixa de
ressonância dessa idéia, para a festa ter o relevo, a magnitude e a
importância que merece.
(Autoria do Cel Res Cícero Novo Fornari)
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INFANTARIA
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A história da Infantaria brasileira confunde-se com as próprias
origens do nosso Exército, quando tropas compostas de índios, negros e
brancos, desenvolvendo intensa e eficiente luta de emboscadas, pôs fim
às pretensões de conquista dos holandeses em solo nacional.
Guararapes nos apresenta os primeiros sinais de uma força
treinada e aguerrida, empreendedora do combate a pé. Passam-se os
anos e a Infantaria, adaptada a novas técnicas de combate e
armamento mais atual, toma parte na campanha da Cisplatina e no
processo de Independência de nossa Nação. Àquela época, tenacidade,
coragem, bravura e rusticidade já traduziam o espírito do infante.
Outros predicados e virtudes, no entanto, maturavam na pessoa
daquele que seria seu futuro patrono.
A senda de Sampaio pelo caminho das
armas inicia-se no 22º Batalhão de Caçadores
quando, contando vinte anos de idade,
assenta praça voluntariamente. A partir de
então, o Exército vê aflorar naquele jovem o
mais autêntico pendor para a vida castrense.
A cada batalha, uma vitória; a cada vitória,
uma epopéia de coragem, arrojo e destemor.
Cabanagem, Balaiada, Farrapos e Praieira, todas serviram de palco
para a encenação da verdadeira arte da guerra por parte de Sampaio.
A liderança e a fé inabalável de Sampaio transpõe fronteiras,
evidenciando-se, mais uma vez, agora em solo paraguaio. Em Tuiuti, à
frente da famosa Divisão Encouraçada, Sampaio, o exemplo do
combatente, síntese da bravura, da audácia e do amor à Pátria, é ferido
mortalmente. Três disparos certeiros são necessários para fazer calar o
leão. Seu sangue funde-se à terra, seu espírito eleva-se ao altar dos
heróis. Sampaio completava, naquela data, 56 anos de idade.
A aura daquele ilustre chefe militar irradiou-se sobre a Infantaria,
a guiar-lhe aos objetivos, onde quer que o combate ocorra. Nas lutas
mais encarniçadas, no pior dos infernos, a tenacidade e o exemplo de
Sampaio conduz a sua Infantaria à vitória. Assim o foi na consolidação
da república e na Campanha de Canudos.
Saiba mais sobre a Legião e sobre a Infantaria ... Acesse o “site”

www.legiaodainfantaria.eb.mil.br

Continuação
Na Itália, a Divisão de
Infantaria Expedicionária, ao
lado dos demais integrantes
da FEB, cobre-se de glória.
O
infante
brasileiro,
inexperiente e despreparado
para o rigoroso inverno
europeu, luta de igual para
igual
contra
tropas
aguerridas, calejadas por
anos de campanha.
As vitórias brasileiras se sucedem. O 1º RI, embrião do atual
1º Batalhão de Infantaria Motorizado (Escola) - Regimento
Sampaio - conquista Monte Castelo; Montese cai diante do 11º
Regimento de Infantaria (atual 11º Batalhão de Infantaria de
Montanha - Regimento Tiradentes); o 6º RI, hoje 6º Batalhão de
Infantaria Leve - Regimento Ipiranga, faz desmoronar o baluarte
alemão de Fornovo. São páginas de sangue que traduzem o
supremo sacrifício de nossos valorosos pracinhas.
Em passado mais recente, a Infantaria fez-se presente na
Força de Emergência da ONU, no Egito, por intermédio do 2º BI
Mtz (Es) – Regimento Avaí; na República Dominicana, compondo a
FAIBRÁS com o 57º BI Mtz (Es) - Regimento Escola de Infantaria
e, em 1994, participou da Força de Paz em Moçambique com
integrantes do 26º BI Pqdt – Batalhão Santos Dumont, bem como
o Batalhão brasileiro em Angola com militares do 1º BI Mtz (Es) e
do 72º BI Mtz.
Para manter-se apta a operar em todas essas oportunidades,
a Infantaria acompanhou, passo a passo, a rápida e constante
evolução do armamento e dos meios colocados à sua disposição,
bem como atualizou-se com relação às modificações produzidas
na doutrina de emprego da Força Terrestre.

INFANTARIA! ANTES DE SER UMA ARMA,
É UM ESTADO DE ESPÍRITO!

ATIVIDADES DAS OM
No período de 08 a 12 de maio
do corrente o Batalhão de Policia
do Exército de Brasília, participou
da segurança na Cúpula América
do
Sul
–
Países
Árabes,
coordenando
as
ações
de
segurança aproximada na área do
Hotel Blue Tree Alvorada.
ATIVIDADES DIVERSAS

No dia 23 de fevereiro de 2005,
no Palácio do Planalto, o Batalhão
da Guarda Presidencial realizou
uma Guarda de Honra para o
príncipe de Astúrias, Dom Filipe de
Borbón y Grécia.
O príncipe de Astúrias chegou ao Palácio do Planalto às 12h15,
passou em revista à Guarda Presidencial, subiu a rampa e foi recebido
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva na entrada do Salão Nobre,
depois da execução dos hinos nacionais e de uma salva de tiros.
ATIVIDADES DIVERSAS

Saiba mais sobre a Legião e sobre as OM de Infantaria ... Acesse o “site”

www.legiaodainfantaria.eb.mil.br

