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É dia de celebrar “a eterna majestade das linhas combatentes, a

entidade dos mais valentes”, a nobre Infantaria. Na data que marca o

nascimento de seu valoroso patrono, o Brigadeiro Antônio de Sampaio, festeja-se em todo o Brasil o Dia

da Infantaria. Presentes em todos os rincões do país, os infantes simbolizam a alma do seu Patrono.

Sempre dispostos e prontos para o cumprimento das mais diversas missões.

Uma nação pode possuir Exército dotado de aparatos tecnológicos de última geração. No entanto, por mais espetacular que

sejam tais equipamentos, será o infante, com o fuzil na mão, o responsável pela conquista final em uma guerra. Apta a combater em

qualquer espécie de terreno e alheia às condições meteorológicas adversas, a Infantaria é elemento imprescindível para vencer

batalhas.

Altamente especializado, o infante do Exército Brasileiro é preparado para atuar em diferentes situações. Não importa o

ambiente operacional: selva, pantanal, caatinga ou montanha. Tampouco faz diferença a natureza de emprego: pára-quedista,

motorizada, blindada, leve, Polícia do Exército ou Guardas. À Infantaria não se pergunta se é possível cumprir a missão; basta dá-

la.

O espírito abnegado e de entrega pessoal pela conquista do objetivo é a característica predominante daqueles que integram a

arma do fogo, do movimento e do combate aproximado. O infante sabe muito bem que “a glória prometida nos campos de batalha”

está com ele mesmo, “ante o inimigo, pelo fogo da metralha”.

Gerações e gerações de soldados vêm refletindo a alma de Sampaio. Nascido a 24 de maio de 1810, na Fazenda Vítor, atual

município cearense de Tamboril, o sertanejo Antônio de Sampaio ascendeu no Exército graças ao seu valor, vindo a se tornar um

dos expoentes da Força Terrestre.

A porta de entrada na vida da caserna foi o 22º Batalhão de Caçadores, em Fortaleza, onde se alistou, com 20 anos de idade.

Após participar das lutas de pacificação dos revoltosos da Cabanagem, Balaiada e Revolução Praieira, esteve presente nas

batalhas contra Oribe e Rosas. Ainda no exterior, comandou tropa na Guerra contra Aguirre, quando entrou vitorioso em Montevidéu,

em 1865, ocasião em que atingiu o generalato.

O apogeu da carreira viria durante a Guerra da Tríplice Aliança. Na sangrenta Batalha de Tuiuti, em 1866, comandou a

“Divisão Encouraçada”, vital para o sucesso da campanha brasileira no Paraguai. Foi em terras guaranis, todavia, que Sampaio

tombaria. A resistência em deixar o cenário dos combates após ser ferido três vezes valeu a vitória, mas lhe custou a vida, que se

esvaiu depois de 43 dias, em 6 de julho de 1866, no navio-hospital que o transportava para Buenos Aires. As chagas que atingiram

o Brigadeiro estão representadas por três estrelas na medalha Sangue do Brasil, destinada aos feridos em ação.

Sampaio deixou o plano terreno, porém ganhou a eternidade da glória que recobre os autênticos heróis. Sinônimo de bravura,

o patrono da Infantaria está vivo no coração de cada um que ostenta o distintivo dos fuzis cruzados e da granada.
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 Porto Alegre (RS) - O Comando Militar do Sul (CMS)
realizou uma solenidade militar alusiva aos 360 anos do Exército
Brasileiro. O evento reuniu mais de mil militares de Organizações
Militares das Guarnições de Porto Alegre, São Leopoldo e Sapucaia
do Sul.

 Na solenidade presidida pelo Comandante Militar do Sul,
General-de-Exército José Elito Carvalho Siqueira, foram
entregues Medalhas da Ordem do Mérito Militar e Diplomas de
Colaborador Emérito do Exército a personalidades civis, militares
e a instituições que prestaram relevantes serviços à Força Terrestre.

São Paulo (SP) - O Comando Militar do Sudeste (CMSE)
comemorou a Semana do Exército, na Guarnição de São Paulo,
com a realização de vários eventos, entre eles uma Ação Cívico-
Social (ACISO), exposição de material, atividades recreativas para
a população e a solenidade militar.

Campo  Grande (MS) - O Comando Militar do Oeste (CMO)
realizou, no dia 19 de abril, uma solenidade militar alusiva ao Dia do
Exército Brasileiro na Guarnição de Campo Grande.

 A cerimônia foi presidida pelo Comandante Militar do Oeste,
General-de-Exército Rui Alves Catão, ocasião em que foram
entregues Medalhas da Ordem do Mérito Militar e Diplomas de
Colaborador Emérito e de Amigo do CMO. Na oportunidade foi
homenageado o índio brasileiro, sendo destacado da tropa um grupo
de militares descendentes das Tribos Kadeweus e Terena. Também
foram citadas as realizações do Marechal Candido Mariano da
Silva Rondon, de descendência indígena das Tribos Terena, Bororó
e Guaná.

Destaca-se ainda que a FUNAI foi a única instituição agraciada
com o Diploma de Colaborador Emérito do Exército, distinção
conferida à Coordenação Regional de Mato Grosso do Sul em Campo
Grande e à sua correspondente em Cuiabá-MT, por intermédio da
13ª Bda Inf Mtz.

Rio de Janeiro (RJ) - O Comando Militar do Leste (CML)
comemorou a passagem do Dia do Exército, na Guarnição do Rio de
Janeiro.

Na ocasião foram realizadas as seguintes atividades:
inauguração do Gabinete Marechal Dutra, homenagem ao então
Ministro da Guerra e idealizador do Palácio Duque de Caxias; entrega
da Ordem do Mérito Militar; e a cerimônia comemorativa, presidida
pelo Comandante Militar do Leste, General-de-Exército Luiz Cesário
da Silveira Filho. Compareceram à solenidade antigos ministros,
oficiais generais das três Forças e autoridades dos Poderes Judiciário
e Legislativo.

Boa Vista (RR) - A 1ª Brigada de Infantaria de Selva
– “Brigada Lobo D’Almada”, realizou em 19 de abril as comemo-
rações do Dia do Exército com os portões, de todos os quartéis do
Setor Militar, abertos para atendimento à população.

Foram desenvolvidas diversas atividades como: uma Ação
Cívico-Social (ACISO) com a participação da comunidade local;
demonstração de pára-quedismo; e atividades de lazer.

Durante a solenidade militar foi realizada a entrega de con-
decorações a civis e militares, contou com a participação da Base
Aérea de Boa Vista e a apresentação do Coral Canarinhos da
Amazônia.
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Abuja (Nigéria) - Aditância de Defesa, Naval, do Exército e
da Aeronáutica na Nigéria realizou cerimônia para comemoração do
Dia do Exército, na Embaixada do Brasil.

Na oportunidade foram entregues Medalhas da Ordem do
Mérito Militar a militares e civis. O evento contou com a presença
de autoridades brasileiras, militares das Forças Armadas nigerianas
e adidos estrangeiros acreditados no país.

Berlim (Alemanha) - A Embaixada do Brasil na Alemanha
comemorou, no dia 17 de abril de 2008, o Dia do Exército, sob a
presidência do Sr Embaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa.

Durante a cerimônia foi realizada a imposição da Medalha da
Ordem do Mérito Militar a militares e civis da Embaixada. A solenidade
contou com a presença de autoridades diplomáticas, Adidos Militares
das Nações amigas, funcionários da Embaixada e familiares.

Fortaleza (CE) - O Comando da 10ª Região Militar (10ª RM)
– “Região Martim Soares Moreno”, realizou as comemorações
alusivas à Semana do Exército Brasileiro, na Guarnição de Fortaleza.

Foram desenvolvidas atividades como: a “V Corrida
Guararapes”, com um percurso de 10 km; exposição de material;
eventos religiosos; apresentações da Banda de Música da 10ª RM; o
“Projeto Verde”, com a distribuição de mudas de árvores; culminando
com uma cerimônia no Comando da Região.

Curitiba (PR) - O Comando da 5ª Região Militar/5ª Divisão
de Exército (5ª RM/5ª DE) realizou solenidade cívico-militar em
comemoração ao 360º Aniversário da Batalha de Guararapes e
Dia do Exército Brasileiro.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante da 5ª RM/5ª DE,
General-de-Divisão Luiz Guilherme Terra Amaral, quando foram
entregues Medalhas da Ordem do Mérito Militar  e Diplomas de
Colaborador Emérito do Exército. Na ocasião, também foi realizada
a entrega simbólica da arrecadação feita na Campanha do Quilo
2008, no âmbito da Região Militar.

Belo Horizonte (MG) - O Comando da 4ª Região Militar
(4ª RM) realizou a solenidade comemorativa do Dia do Exército
na Guarnição de Belo Horizonte.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante da 4ª Região
Militar, General-de-Divisão José Mário Facioli, com a entrega
da Ordem do Mérito Militar e do Diploma de Colaborador Emérito
do Exército a pessoas e instituições que se notabilizaram pelo apoio
ao Exército.

Santa Maria (RS) - Foi realizada na Avenida Liberdade, a
solenidade alusiva ao 360º Aniversário do Exército Brasileiro na
Guarnição de Santa Maria.

 A Cerimônia foi presidida pelo Comandante da 3ª Divisão
de Exército, General-de-Divisão Adriano Pereira Junior, e con-
tou com a presença de autoridades civis e militares, e convidados
da 3ª DE.

Na oportunidade ocorreu a entrega da Insígnia de Bandeira
ao Estandarte Histórico do 29º Batalhão de Infantaria Blindado e
da Medalha da Ordem do Mérito Militar a diversos militares e
civis.
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Pára-quedista Selva Montanha

Guarda Polícia do Exército Motorizado

Blindado Leve Caatinga


