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LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA
(Um sonho que se tornou realidade)
Faz dois anos ... Faz dois anos que um sonho se tornou
realidade, quando foi implantada, no dia 20 Set 03, a Legião da
Infantaria / Brasília! Tal data reveste-se, para nós Infantes, de
superlativa dimensão histórica. Sim, pois ela transcorreu no ano do
duo-centenário de nascimento do “Soldado-Maior” e “Herói Nacional
Brasileiro”, o Duque de Caxias. E a efeméride, também, coincidiu
com o início da “Semana Farroupilha”, numa singular homenagem à
pioneira das LEGIÕES, a de Porto Alegre, criada em 2002, e, em
conseqüência, caracterizou-se como mais uma merecida evocação a
nosso ínclito Patrono, ele que foi o Pacificador da Província do Rio
Grande do Sul.
A finalidade precípua da LEGIÃO, é relevante que se diga, está
estabelecida nos termos do Art 3.º de seu Estatuto: “A integração e
o relacionamento fraterno e amigo dos Infantes de todos os
tempos e de suas famílias”. Assim, várias gerações de irmãos de
Arma vêm , há mais de dois anos, convivendo na Capital Federal,
em clima de sã e perfeita fraternidade, sob o seu generoso pálio; e
sempre, como dizia Caxias, “ombro-a-ombro” com a LEGIÃO
existente nas outras guarnições em todo o Brasil, na constante
prática da união e, mais ainda, da coesão, vivenciando-se a virtude
da Camaradagem ...
Que os exemplos legados por Caxias e Sampaio nos inspirem no
fervoroso culto do espírito imortal da “Eterna Majestade dos
Campos de Batalha” e que o Padroeiro da Arma, Santo Inácio de
Loiola, nos proteja e guarde. Avante LEGIÃO / BRASÍLIA !!!
Saiba mais sobre a LEGIÃO ... www.legiaodainfantaria.eb.mil.br
A t i v i d a d e s p a r a o 2 . º s e me s t r e d e 2 0 0 5 e p a r a o 1 . º s e m e s t r e d e 2 0 0 6
Î Visita à Bda Op Esp, em Goiânia – 11 Nov, 6.ª f, de 07:00 às 19:00 h.
Î Visita ao COTER, no QGEx – 17 Nov, 5.ª f, de 13:30 às 16:30 h.
Î Passagem do Estandarte da LEGIÃO - do Cmt BPEB para o Cmt
BGP – 1.ª quinzena de Dez, no Salão de Honra do BPEB.
Î Almoço de Confraternização de Boas-Vindas aos oficiais recémchegados em Brasília – Final de Mar ou início de Abr de 2006.
Î Baile da Infantaria – 20 Mai 2006, sábado, no Clube do Exército.
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MEDALHÃO DOURADO

Com muita emoção, no Dia da Infantaria, no BPEB, cerca 60
Oficiais de Infantaria da Reserva receberam um MEDALHÃO
DOURADO, por contarem mais de 50 anos na Arma de Caxias e de
Sampaio. Oficiais das turmas de 1936 a 1956 ou seus
representantes receberam uma justa homenagem de todos os
presentes. Ex-comandantes e ex-comandados, ex-intrutores e exinstruendos, todos estavam alí, lado a lado, comemorando o
DIA DA RAINHA DAS ARMAS.

BAILE DA INFANTARIA

Encerrando as comemorações da Semana da Infantaria / 2005,
foi realizado, com grande animação e presença de Infantes, de
Oficiais das outras Armas, dos Quadros e Serviços e de ilustres
convidados civis, no dia 28 de maio, no Salão de Festas do Clube
do Exército, sede do lago, o Baile da Infantaria, animado pelo
conhecido conjunto "Squema Seis". Além do baile, houve um
coquetel de entrada e um jantar delicioso.

CURIOSIDADES
Æ "A terra estremeceu com verdadeiras rajadas de aplausos que
saudaram a passagem de artilheiros e cavaleiros; o próprio Deus
dos exércitos cobriu seus ouvidos diante do estrépito com que a
massa reverenciou engenheiros, aviadores e marinheiros." "Isto
não é nada !" diz o narrador, "vereis quando passar a
INFANTARIA, espero que não se rache o céu".
Quando, porém, passaram os homens das trincheiras, os
mesmos que beijaram a terra e as raízes, fez-se o silêncio. O
narrador estava de costas, esperando ouvir algo ensurdecedor e
não ouviu nada. Irado o narrador vociferou: "Está bem! Por vós
eles desafiaram a morte... Esperar agora vossa gratidão não seria
demais”! E, voltando-se, como que para sentir o efeito de suas
palavras, extasiou-se: o povo, agradecido, estava de joelhos...
(Palavras de LUCIEN BOYER, escritor francês, ao descrever a
volta dos heróis no desfile da vitória)
Æ Você sabia que, no dia 13 de abril, comemora-se o Dia do Hino
Nacional. Nessa data, no ano de 1831, o Imperador D. Pedro I que acabara de abdicar em favor de seu filho - partia
definitivamente para a Europa. Os populares, felizes com a
perspectiva do Segundo Reinado, cantavam versos que
festejavam a abdicação, tendo por fundo a melodia composta por
Manoel da Silva. Naquela época, o Hino Nacional ainda não
dispunha de sua letra definitiva. Esta só viria a ser concebida por
Duque Estrada, no início do século XX.

ORAÇÃO DO INFANTE
"Senhor! Tu que disseste ao Infante, dominai sobre todas
as criaturas; fazei-me forte de corpo e alma, dai-me a graça de
saber lutar com lealdade e de vencer com justiça, mas se não
merecer a vitória, VENCER ASSIM MESMO".

A LEGIÃO DA INFANTARIA NO EXÉRCITO
São 13 (treze) as guarnições onde está presente:
Porto Alegre, Santa Maria, Cuiabá, Recife, Brasília, Vale
do Paraíba, Fortaleza, Curitiba, Manaus, São Paulo,
Belém, Porto Velho e Salvador.

Batalhão de Polícia do Exército de Brasília
No dia 05 de outubro do
corrente, o BPEB realizou a
cerimônia de entrega da Boina e
do Braçal PE para o contingente
incorporado em agosto deste
ano. A honra de receber o braçal
e o orgulho de poder ostentar a
boina verde do Exército, aliados

à emotividade do momento,
foram os pontos marcantes
da solenidade. A presença
maciça dos familiares dos
militares propiciou um brilho
especial ao evento, concorrendo para o êxito da
atividade.

Batalhão da Guarda Presidencial
No dia 14 de setembro, foi
realizada, no Pátio General
Adhemar da Costa Machado, a
formatura de Compromisso ao 1º
Posto, de Juramento do Recruta
para o uso do Uniforme de Gala
e entrega, pelo Cmt do BGP, da
barreta de Praça Mais Distinto
Sd Gabriel, da 2ª Cia Gd. A
cerimônia
é
um
marco
tradicional no BGP, visto que
o tradicional uniforme de gala,
nas versões azul e branco, é
um diferencial da Unidade, no
âmbito do Comando Militar do
Planalto e do Exército.

