O LEGIONÁRIO
Boletim Informativo da Legião da Infantaria/Brasília – Ano IV – N° 9 – Novembro / 2006

EDITORIAL
Comemoramos a Semana da Infantaria de 2006 com eventos bastante significativos. O
jantar dançante foi um sucesso. A presença expressiva dos companheiros engalanou a
nossa festa maior. O cardápio esteve à altura e foi muito apreciado pelos que lá
compareceram. Esperamos que outros eventos dessa natureza tenham um comparecimento
cada vez maior. A união faz a força e toda força é débil, se não for unida. Todo infante traz
no seu peito a união!
Sempre é bom lembrar que a “Legião da Infantaria” tem por objetivo manter acesos
os valores históricos do soldado de infantaria do Exército Brasileiro, promovendo a
integração, o relacionamento fraterno e amigo entre os infantes de todos os tempos e suas
famílias.
Na nossa data magna – 24 de Maio, a “Legião da Infantaria” completou quatro
anos de criação e a solenidade militar realizada no Batalhão da Guarda Presidencial –
Batalhão Duque de Caxias foi impecável em todos os aspectos. O nosso Batalhão de Polícia
do Exército – Batalhão Brasília, também presente, tornou a festa com a sua presença ainda
mais vibrante e marcial. Nossos cumprimentos a todos os integrantes das nossas OM de
Infantaria, na pessoa de seus Comandantes.
Ainda nessa solenidade, os Infantes da ativa e da reserva de Brasília compareceram em
massa, dando uma demonstração de união e amor à Arma. Os Infantes de ontem, que
completaram seu “Jubileu de Ouro” foram homenageados com o Medalhão Dourado da
Legião e com o “Diploma do Conselho de Honra”. Após a solenidade realizou-se uma
confraternização entre os Infantes de todas as gerações existentes em Brasília, ocasião em
que foi entregue aos presentes a 8ª edição do nosso informativo “O Legionário”, canal de
divulgação das nossas atividades, destinado a todos os Infantes, razão de ser na nossa
Arma, e seu elemento fundamental.
Nesta 9ª edição apresentamos a cobertura da Semana da Infantaria de 2006, e ainda
algumas notícias da demais Legiões da Infantaria, que disseminadas ao longo do nosso País
já somam quatorze guarnições do nosso Exército.

Amigo Infante!
Compareça aos eventos programados pela Legião da Infantaria. Militares,
sociais ou culturais, eles são uma boa oportunidade para encontrar velhos amigos.
Acesse o nosso “site”: www.legiaodainfantaria.eb.mil.br
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Dia da Infantaria é comemorado na
Guarnição de Teresina
O Dia da Infantaria, a Rainha das Armas, foi
comemorado com uma formatura na Guarnição Militar de
Teresina, no dia 24 de maio, data de nascimento do
Brigadeiro Antonio de Sampaio, Patrono da Infantaria.
Durante a solenidade, houve demonstrações de lutas e
ataque coordenado – atividades típicas da Arma de
Infantaria – e foram entregues Condecorações, Medalhas
Militares, Diplomas de Colaborador Emérito do Exército e
de Amigo do 25º BC e, ainda, a boina aos soldados
incorporados no corrente ano.
Presenças dos Ten Cel Souza
Neto e Montenegro, Ch da 25ª
CSM e Cmt do 25º BC,
fundadores da Legião no Piauí.

Prestigiaram o evento os Comandantes das OMDS da
Guarnição, autoridades civis e militares, militares da
reserva da Arma de Infantaria e um grande público.

FESTIVIDADES DO DIA DA INFANTARIA EM BRASÍLIA
FORMATURA EM
HOMENAGEM AO
"NOSSO PATRONO"
ANTONIO DE SAMPAIO

Presenças dos Exmo Sr Gen Ex GUILHERME – Ministro do STM e Presidente de Honra da
Legião da Infantaria, do Gen Ex MAGIOLI – Cmt Op Terrestres e Presidente da Legião da
Infantaria e do Gen Ex CASTRO – Sec Economia e Finanças. À frente do palanque principal,
a Guarda do Patrono da Infantaria – Brigadeiro ANTÔNIO DE SAMPAIO.
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Legionários agraciados com o Medalhão
Dourado pelo “Jubileu de Ouro” na Arma

Infantes da ativa e da reserva desfilam
tendo à frente o Estandarte da Legião

"O Medalhão Dourado caracteriza uma Homenagem Especial da Legião da Infantaria
de Brasília e é entregue aos Oficiais da Arma de Infantaria, com mais de 50 anos na Arma,
considerando-se como referência, a data de ingresso na Arma, em qualquer época,
contando-se, a partir dessa data, ano a ano, em comemoração ao Jubileu de Ouro na Arma
de INFANTARIA".

Legionários desfilam comemorando o Dia
da Infantaria no quartel do BGP

Demonstração impecável dos infantes do
Batalhão da Guarda Presidencial

DIA DA INFANTARIA - 24 DE MAIO DE 2006
SEGUNDO O VALOR DE UM EXÉRCITO, FLORESCE OU PERECE UMA NAÇÃO!
SEGUNDO O VALOR DE SUA INFANTARIA, VIVE OU MORRE ESSE EXÉRCITO!
(Napoleão Bonaparte)
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
DOS INTEGRANTES DA LEGIÃO DA
INFANTARIA NO CLUBE DO EXÉRCITO

Foi realizado no dia 20 de maio, no salão nobre do Clube do Exército, no lago, o
jantar dançante comemorativo ao Dia da Infantaria. O evento, com expressiva
presença dos infantes, convidados especiais e suas famílias, foi mais uma
demonstração da união reinante na Guarnição entre os integrantes da arma de
Infantaria da ativa e da reserva. Antes do jantar, foi realizado um sorteio de
brindes e entoada a Canção da Infantaria, com emoção, por todos os presentes.

CUMPRIMENTOS DA LEGIÃO DA INFANTARIA/BRASÍLIA
A Legião da Infantaria/Brasília parabeniza os companheiros LEGIONÁRIOS selecionados
para freqüentar em 2007, o CPEAEX ou cursos equivalentes, ressaltando que essa conquista
representa o reconhecimento da Força pela excelência dos trabalhos desenvolvidos em prol
do Exército Brasileiro, o que enaltece a nossa Infantaria, e faz votos de continuados êxitos
no campo profissional e de muita felicidade pessoal junto às digníssimas famílias.

Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx)
Cel Inf MÁRIO LUIZ JATHAHY FONSECA - E M E, Cel Inf RUDIMAR LACERDA MAUSS - E M E, Cel Inf
RUI CESAR PONTES BRAGA - GSI/PR, Cel Inf KEPLER SANTOS DE OLIVEIRA BASTOS – Cmt do BGP
e Diretor de Eventos da Legião da Infantaria, Cel Inf LUIZ ALFREDO MENDES DOS SANTOS - D Mnt
e Cel Inf JEFFERSON ADELMO LEMOS PITA - Gab Cmt Ex.

Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) – Escola Superior de Guerra (ESG)
Cel Inf ÁLVARO MÁRCIO MOREIRA SANTOS - E M E e Diretor de Comunicação Social da Legião da
Infantaria, Cel Inf JORGE ANTÔNIO ALEGRIA SILVEIRA - C O Ter, Cel Inf JOSÉ WASHINGTON
BISPO TAVARES - D M Av Ex e Cel Inf FRANCISCO JOSÉ FONSECA DE MEDEIROS - Min Def.

Acesse a página da Legião da Infantaria – www.legiaodainfantaria.eb.mil.br

