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JDIO. :-m. CORO):EL A:'\GEU) DE )U-:LO, DD. CO)L\X

OAXTE <:ER:\L O.\ BRTG.\D.\ ,\lILIT.\R. 

Confiando-me V. S. o encargo de elaborar 11m traba
lho comemoratiYo ao quinquagésimo ani,·ersúrio da Corpora
çüo de seu digno comando, considerei-me desde logo no im
perioso dever de cumprir tão honrosa missào E assim tenho 
a satisfação de apresentar-lhe, nas pitginas que se seguem, o re
sultado do meu esfôrço nesse sentido -, justa. apreciação da 
conduta de uma tropa que, em tôdas as circunstrincias, tem 
sabido palmilhar, com serenidade, firmeza e elevado espírito 
de sacrifício, o caminho da honra e do deYer. 

'i11tese singela, - pois outra cousa núo seria de es
perar de sen organizador -, estú, entretanto, penso eu, no 
trabalho em aprêço, retratada fielmente a majestosa e ed i
ficante contribuição da Brigada Militar em prol dos ma is al
tos interêsses do Rio Grande e do Brnsil. 

'cm dí1vida, darú êle ensejo a observaçé\o de la~ 
-cun::ts, perfeitamente justificáveis quando se considere o li· 
mitado espaço de tempo em qlie se lhe deu forma concreta , 
num momento em que as oficinas da 110.ssa. Fôrc;a acelera
vam a conclusão de outros tralrnlhos de caritte r urgente e 
inadiáYel. 

Estou seguro, no entnnto, de qne ·sen\ , recebida com 
bcnevolímci,1 a exposic;;ão franca, porém sincera, de quem, pro
-curando corresponde r it conf ianc;;a que lhe foi deposita.da, outra 
intenção não te,·e sinão a, de bem sen·ir il nobre desse a que 
pertence. 

Com o meu grande reconhecimento pelo valioso con
-curso qne me prestaram os . 'rs . Comanda ntes de Unidades e 
-Chefes Je 'erYi,os, facilitrindo-me a coleta. de dados impres-
ci11díveis il execução da tarefa que me foi cometi da, e desvane 
cido pela deferência de V. , '., sirvo-me da oportunidade pa ra 
expressar-lhe os melhores protestos de meu elevndo aprêço ~ 
<listinta consideraçào. 

PÔH'l'O .\LEGHE, J UNJIO DI•: 1943. 



&111 ,f1,on,r,a, do~ 'lue- ~e, 

imolci-t-a+n no cum pM-
11 tento do 8e-v~~. 



''S OLDADO ! 

Vê como o duro bronze perpetua a epopéia de um lance 
decisivo 1 

Contempla reverente, com unção, o expressivo símbolo de 
teus indomáveis arremessos 

Mas não te esqueças, perante êste monumento, de que a 
ti não te pertences, nem existe para ti alternativas. 

Sôbre esta oeanha, abate -se ::> corpo de um guerreiro; é 
um dos teus que baque ia para sempre; é um dos teus que 
tomba heróicamente. 

Inveja-o, imita-o; êle é o teu chefe ". 

(Do discurso proferi do pelo capitão Alfr edo Gomes de ,Jaques, 
a 20 ele setembro de 193-1. no momento em que o Oo,·êr no do EHado 
inaugurava. à frente <lo quar tel do 1.0 Ratalhão de Caçadores. o monu
mento que perpetua a memória cio bravo Cel. Aparí cio Gonçalves 
Bo1·ges e de seu t'iel. dedicado e valoroso corneteir o. morto:, em com
bate a 2i de ju lho de 19:32. em Buri. no Estado de São Páulo. e cuja. 
eslamp11 ilustra a capa clêstc singe!o trabalh o) . 

• 
Na evocação dêsses dois legendários vultos, -

expres sões re presenta tivas das imorr edouras trad i
ções da 5r ígada Milita r - , rende a tropa estadual 
o se u pre ito de homenagem e de saudade à me
mór ia de todos os camaradas tombados no cump ri
mento do dever, em defesa da ord em e das leis. 
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EX MO. SR. DR. G E TU L I O V A R G AS 

DO. Pres ídente dos Estados Unídos do Brosíl 
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EXMO. SR. GENERAL VALENTIM BENÍCIO DA SILVA 

DD. Comandante da 3.ª RegíCio Mílítar 
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fl li c i ais ~a Brigaoa Mililar, por ocasião ~o 

cincoenlenário ~e sua organiza~ão, como 

f ôr~a permanenle e regular 
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COMANDANTE GERAL - Cel. Angelo de Melo 

ES'J.'A))O nlAlOR 

Chefe - Tenente co ronel ( 'ícero .\ ugusto \\' cln.usen. 
1-,u b-Chel'e - :\lajor :\[ozart l<'encil':1 . 
Chefe da Casa :\lilitar elo Exm. 0 Sr. Inten·cntor li'ederal

Major Va lter Penu:hi do Barcelos . 
.,\judantes de ordens do Exm .0 Sr. lntcrYentor li'ederal -

capit ães Júlio da Silni Bnn,o e José jfartins. 
Ajudantes de ordens do Comando ria Hrig,1cla Jlilitar -

J .o tenent~ . Ernani l<'errnr. :\íarhaclo e 2.o tenente 
jJuízio Oral"ullrn. 
/.:1 Sec<Jlo 

Chefe - CapiUio Aristides Cnnabano Falceta. 
Auxil inres - J ·º tenente ücc;:ino Gomes da Silva ~ 2.os 

tenentes .,\grim ério Jos(' Alves, 13enedito Cezar Koe
hler e Getúl io )lario Zanchi. 

~-ª 'ecr<io 
Che fe - Cap itilo Car los l ,e\\·is Ji'crrnz . 
.AuxiliHres -- 1 .º te nente li'ntnc isco Carmo de Oliveira. é 

2.os te nentes _\ron Castro ,~· Jandir Bica Pernandes. , 

3.a 8ecdio 
Chefe - C;pitiio Rndah Ramos. t ' 
Auxiliares - 1. 0 tenente Ar ist ides .:\lonteiro e 2.0 tene n 

te Otacil io Rodr igues da iSil vn . 

Cap itüo engenheiro -- Ernesto Kri eger . 
J .o tenente José Lnnes Velasques - Chefe do 'J'rMego do 

Serviço de Radiotelegrnfia. 
l ·º tenente Osvaldo Ribeiro de Alencar. (Í) 
~-º tenente )las co Antônio Andrade ,.... Chefe do Serviço 

de Corr eio . 
2.0 tenente Dant e Fadanel i .L- Encarregado do Arquivo 

da J3rigada. .Militar . 
2.o tenente .JMo Pena de Oliveira - ln spetor das Bandas 

de Música . 

(1) .,\ disposição do Corpo de Guardas Civis de Põrto 
Alegre . 
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INSPETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

<'hefc - 'l'encnte-coronel 8dm u 11do Oss nosk y . -1 
Sub -( 'hcl:e - - )lnjor Vald0111,1r l•'c'1T11:1.. 

A uxiliar - - 2. 0 tc 11e11 te .J oú o 'l' oles Sa,nta 1m. 

DIRETORiA GERAL OF. INSTRUÇÃO 

Di 1·cto r - :\laj ol', cm eomis s1io1 l l dio l?eres 13raga. (1) -t 
Adjunto s - < 'aµitü c::; .\ ](: ides Pereirn e Milton n omes d,t 

Sil, ·a. 
Serret,í ri o - 2.0 te nente !{ena.to -:\loro Ram os. 
Auxiliar es - - l .o tenente ~ c lso n F'ut ur o Rocha e J. os te-

nentes .Jorge AdfLo l•'eter :'\ey <:ornes crurn,ra. 

SERVIÇO Dt INTF.NDÊNCIA 

Chef e - - T enente coronci ,\ 1t ur Rocha . 
Sub-Che re - ) la.jor Ellg êni o \fedciros . 
. \ uxilinr cs do Gabinete <lo Chefe do S. I. - 2.ºs tenen 

tes Vilson Odil on 'l'o rr <>s e Alfredo Albe rto ~ique i
rn Uomes. 

/ .a 8ec:r<io 

Chefe - ();tpitf10 A riio de Souza (iu te rr cs . • 
A uxili ares - - J..o te nente Pacífi co H'e rr e ira de 

2.o tenente Lil >eralino Paim de Andrade . 

:!.a :-ie('Ç((() 

Araujo ~ 

-t-

Che fe - J .o tenente Uoncei,~fto ~lc\.ciel 'l ' rinda cfo. I 
.Auxil i1\r - ~ .o tenence A ristóte les de Souza Gut err es . 

(1) Cap itá o do Exérc ito, se rvin do " dispo siç:,10 da 
l kigad~t Militar. 
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.'J.:1. Ser<:<7o 

Chere - (;apitiío ~in ton io de 1Iatos Ferrefra . 
~inxiliar es - 1.0 tenente Henncnegíldo Bar boza Oi 2.os 

tenentes ) ,.dfío Castorino da ilvn. e Va:enti rn Bnrreto . 

-/. a ,c.,ve<tao 

Che l'e - Cap itão Eduardo 'ove n1l Lund. f
Au:,ili ar - 2.o tene nte . 

SERVIÇO DE FUNDOS 
Che fe - - Tenen te-eoron el () er v.ís io Rodrigues. 

Sub-Che fe l\Iajor Valde mar ),.l vos de Jl i randa. 

Secrct(irio - ~.º tenente 2\Iarino Caseli. l 

/.ª Se('(:ao 

Chefe - ('ap itclo . .-\lcides llip ólito .:\!achado . 
Auxil iares -- 2.os te nentes Artu r Ji'ranco de Oocloi, Rui 

P'onseca e Gu ilherme .J os<.'· %orza n. 

:2. a Secçclo 

Chefe - Capitão Valdo Gonçahcs Barboza. de )fenews. ,r--
.Aux iliares - 2.0 teneutes Bábío Pereira Gomes, Joaquim 

Osvnlclo Pi iten 'I} Sil~1m1s -:\Ionteiro Sefer in. 

J 'agadoria 

2.0 tene11t'e Léo Kassow. 

SERVIÇO DE MATERIAL BÉLICO 
Chefe - Capitüo PaLltilho P alhar es (1). 
Aux iliar es - 1.o tenente lld efonso Perei rn de Albµqu er-

qne e 2.0 tenente .João Artur da. Fo nseca . · 

(]) Xo exercício do cargo de Prefeito )fnnicipal de 
Sant"' Hosa. 
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SERVIÇO DE· SAÚDE E VETERINÁRIA 

Cheft- t..:... Tene nte -coron el Dr. Antenor Granja de Abre ~. r\
AUXILIARES 

1\léd icos -

Clínica meclica · 
('hcl'e : _ )fojor }) r. .• \maden .\ mftncio Lemos. 
Auxilinr - Capitão Dr . Ulisses Jfoinrich. 

r tinica C'i1·ú1~qiÚl 

C'here - i\fajor Dr .. José Antônio '\"Valmarnth . 
. \uxi liar - Cap itão Dr. Leone Sealco . 

('7 ínirn Oftalmo-Oto-Ri110-lal'i11golôyü:a 

C'hcfr - C~pitiio Dr. Alfredo Augusto Pereira dos S1u1to s .. 
Labo1·ató1·io de Pesqu i.·as Cl i11icas 

Chefe -- Cap itão Dr. Frnnc isco Castilhos .i\larques Pe
reira . 

- Fnrmacêllticos --

Supcri11tenclente da P'armúcía Cçntrnl da Brigarla )filitar 
- - C11pitão Antônio Xavier Barh ieri . 

. \uxilinrcs - · 1.0 tenente Otúvio )[eirdes ele Az.evedo t' 

2.ns tenentes Jorge Oii \·eln Larangeira e Dclhrn.\· 
.i\1 a rtins S cto . 

-· Dentistas -

C,1pil,'to :\Iúrio ( ':1rigé Ciomes da ~-il~-a (Gabinete dcntú -
rio do Hospital da Brigndn .i\lilitar ). . 

l.º tenente Fortunato )lornis de Almeida (Gabinete den -
te\ rio do Corpe de Hombe .i ros •. · 

1.º tenente 'Alvaro Valenc;,t .\ 'pel (C:abinctc dentúrio elo 
J. 0 B. C.). 
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2.0 tenente Jl'.1lio.AlYes Ch .. wes (Gabinete dentArio do Q. O.) 
2.o tenente Jorge Altembernd (Gabinete dentário do J .º \ 

B. C.). 
2.o tenente Ney Rosa Brasil (Gahinet e dentúrio do 2.0 13. C.). f,-. 
2.o tenente Valter Ciro Dietrich (Gabinete dcntúrio do ,r 

3.o B. C.). 
2.o tenente Pantc1leão P,\nlo Pereira Filho (Gabinete c!C'n· 

túrio da CiR. de O unrd11s). 
2.0 tenente Arí Si1YeÜ'a de C;1stro (Gabinete dcnLúrio do 

3 .o R. C.) 
2.o tenente Reinaldo Ripold (Gabinete clcntc\rio do R. B. G.' . ~ 
2.o teneote J/lav inno Bccorni (Gabinete dcntúr ic cio C. l. .\T.j . f-

- Veterinúrios -

1.0 tenente Deodoro }fones Pereira (Chefe do Pôsto \ ' e- + 
terínúrio do R. B. U.). 

2.0 tenente Otacíl io ~Hscimento (Chefe do Pôsto Yctc!'i
n{1rio do 3.o R. C.}. 

2.o tenente Osvaldo de Morais Pinós (Chefe do Pôsto 
Vetednúr io do C. I. M.). 

2.0 tenente . . ' 
- Administraç,1o 

Fiscalhadministrath'o - CapiWo 0:wnldo da Sih ' a )fnrques. 
Tesoureiro - 1.o tenente Otacilio 'antana Sobrinh o. ~ 
Almoxarif e-aprov isionador - 2.o tenente Cirilo Santana . / 
8ecreUrio - 2.0 tenente Rui da Cnnha Paim. +-
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1.º BATALHÃO DE CAÇADORES 

,Comandante - Tenente-coronel l\Ianoel Nunes da Costa . 
Sub-coma,ndante - :Major Eudoro Lucas de Olivefra . 
Fiscal-admin istr ativo - Cap itão Floriti,no Peixoto Sobral. / 

1.a COJlPA~\'J íIA 
Capitão Carlos Leite Cand iota . 
1.0 tenente Lourival Rodri gues Sobral. 
2.o tenente Romúrio Faleiro . 
2.o tenente Messias Gurgel }fogueira (fesoureiro do C. A.). ' 

2.a COMPANHIA 
Capitito Alfredo Gomes de .Jaques. 
1.0 tenente Afonso )Iülêr Quites . ,e. 
2.ºs tenentes Enrípecles Lewis Ferraz (e Júlio :Martins ...... 

Coimbra. 

3.a COMPA::VIIIA 
Capitão Dídimo Pe ixoto ·welausen. 
l .º tenente Orlando Krús Borges . 
2.ºs tenentes Alvaro )[arques, (1) .José Corre ia e Júlio 

Carvalho Carpes . , 

COJ[PA ... YJIIA DE Jlt[ETRALJJADORAS PESADAS 
Capitão Olegário Diogo Dnarte. 
1.o ten ente Aramito Alves . ' 
2.ºs tenentes Breno Peixoto \Velausen, Dinoh Ramos ef> 

Carlos Pandolfo. 

t>ELOT.ÃO EXTRAXUNER.rÍRIO 
Capitão Lu iz Henrique Leclur (Ajudante) . 
2.0 tenente Manoel Cruzeiro Ferraz (Secretá.rio) . .. 
2.0 tenente Ovídio Kneip. (Almoxarife-aprovisiona.dor). f' 

Aspirítnt es a oficial Dar cí Chaves Barlém .qt Sérgio Moni 
Oliveira . 

FORMAÇÃO SAS ITrÍRJA REGI 1l!f.ENTAL 

Médico-chefe - Capitão Dr. Júlio Pinto Menet. 

(1) A disposição da Chefia de Polícia. 
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t 0 BATALHÃO OE CAÇADORES 

Comandante - Tenente-coron el Jllst ino ;.farqnes de Oliveira. 
Sub-comandante - Major Domingos l\lazz ili . 

..;Fisca l-admin istrat ivo - Cctpit,úo Eurihíades Guasque de 
l Mesquita. 

1.a COMJ>ANJIJA 
"~ Capitão Abilio da Sil, ·a ~!orai s. 

1.0 tenente Antô nio l\Iart ins (Tesonreiro do C. A.). 
2 . ºs tenentes Breno Cortez Cc1mpomar, Boli var Farrapo 

Leir ias e Sebastião Alvim de Campos Bueno . 
2.a CO.l!PA).VJJIA 

Capitão Aur eliano Sique ira Gomes . 
1.0 tenente Arnaldo Montes . 
2.ºs tenentes Alipio Pereira da Silva e, Adíl Jfül er Quit~s. 

3.a COJIPAK II D L 
V Cap itão Hermes Gomes Fernandes . (1). 

1.º tenente Luiz Rodrigu es Cordeiro . 
2.ºs tP.nente s Antônio l\Iendes Filho e Franc isco amuel 

.J o f re '1'0111 a tis. 
C0 ,1/P;LY// D l DE N.E'J'HA /.,ll. , IDONA8 PE ADA , 

Cap itão Dernen ' a l Augusto Pere ira de Li ma. 
1.0 ten ent e ll la x Herbert Hank : (2). 
2.os tenentes Antônio Português, Nilo .Mart ins e Gregó

rio Português Fi lho. 
PELOT ;[O EXTJVLY[!Jl lERrÍ NTO 

Capib1o Ivo Martin s (Aju dnntc ). 
2.0 tenen te Tsolíno Leite Fernandes (Sec retá r io) . 

.. 2.0 ten ent e lll ig ne l Barboza . elas :Keves (Almoxarife-apro
visio nador ). 

'- Aspirantes a ofici..11 :\for t im Francisco de Vasconc elos, 
Edmundo Pnul eto Pôrto e Valter Rodr igues Sobral. 

FORJf .,I ÇlÍ O 8JL\'JJ'A N TA REGIMESTAL 
'.Médico-chefe -- Capitc1o Dr. Adnrnr Pinto 'l'or el~-
Auxiliar - Capitã o Dr . Antônio Gilberto Neto Velh o. 

(1) - Dire to r dó Corpo de O uarclas Ci vís de Pôrto Alegre. 

(2) - A dispos ição elo Depa r tamento Estadual de Educa -
ção Fis ic[l.. 
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3. º BATALHÃO de CAÇADORES 

Comandante - Tenente-coronel ]'lorestano de Souza GJ,!
terres. 

Sub-comcand,111te - )fajor P<~ricles de Oliveira, Feijó . ~ 
Fiscal-ndministnltlvo - Capicii.o Airredo Barreto AlYes. ~ 

J.a COJIJ>ASlfIA 

C<1pitüo ~ ic·omedes de l!~rci Las Becon. 
l.º tencnw ~e>· Frn11co (TesQu1·eiro do C. A.). 
2.ºs tenentes A.ngclo Vibrnov,\ G rnlhrr, José Cnrlos Bnnn 

Pcreirn ~ Clemente fü1rl)oZ,\. 

2.a C0 1l!J>A .Vl/J A 

Cap itão José Lui7, de Vascouc0.los. 1 ' 
1. o tenente . . . · · · · · 
2.ºs tenentes Aurélio Amo1·im, Jos(,"""'Ange lc, da Silva, Ar

tur TotTi,rni <i-. Heldah Ramos. 

COJ/l'JN IIIA DE J1E'l'J?.,JDOl?AS PB, ... ADAS 

- Capitão Joüo Pedr-o ~Iatêo. 
l. o tenente .Jerônimo Sarniva Pires. 
2.0 s tenentes Mi gue l Gonçalves Broch ier, Genuino Fachin 

f e Romeu Rodrigues da Cruz. 

PELOTÃO EXTRA ~VUJ1BRARI0 
l .o tenente João Ct:inha cte Oliveira. (Ajudante) ~ 

2.0 tenente Heitor Castro de Oliveira (Secretário). 
2.0 tenente :Xey da Silva Bueno (Almoxar ife-t1pr0Yisio · 

nador .1• 

Aspirnntes n oficial Jari Parias Alvim, Orfen Corr êa e 
Silva ~ Euclides Ferreira da Costa. 

FORMAÇJO AXI'TÁRIA REGIME~VrPAL 

Médico chefe -- Capitão Dr. }fanoel José Lopes Fer
nandez. r 
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4. º BATAL~_ÃO de .CAÇAOO,RE~ 

Comandant e - 'l' enrn 1 -c·oron0! (\1milo ele l\lorn is Dias. 

Snb-comn nd :rnte ·- :\1:1.i 1· Remo St'gginro. (1) 

Fiscal 'rtdmi11istn:ith·o r q ,itiH, Os\',1ldino Bica . 
. ' 

1.a ('Q.1/ />AX !Il . l 

Cnpitào fi'r.u1C'isco de Pilt1la. FN11,111cl<•3. 

J .o ten<.:ntc .Alíri<> :\.ntu11c's PiJHo. 
2 .o tenente Ot.-'1vio :\Jrichndo. 
2.os tenentes . , 

:!.a ('0. 1/P.l.Y//T.l 

C'npit,1o .Janw\rio Dutr,1. 
1.0 tcnc11l'c .Júli o .Ucino dos · Snnto s C'rnz. 
:2.o tenente .João· Fnrnc ·isc·o Sofi n. 
2.o tenentes . 

f • • • 

('0.lfl>. t YI I IA J)P, .li eTJ?.l/,/ 1.1 DO//.L'í /> R8. llJ.1 s 

C'apitfto 8c-ipi°úo Lucas de Oli\ ·c'i rn . 
J.º tene!1te Eu r iclcs Siqu c irn de BnrcC'los. 
:?.0 tc'J1<'11tc :\lm'io Luiz Fercr: 
2 _os teHcn tcs . 

/>E,J, OTJO /~.'\'l'/.'.i .\'( T_l/ Rl?.ÍJ.'f() 

. A.indante \. 
2.o tenente José :\1Clll<'r (Sec-relnrio ). 
·) 0 te nente Euf 1·úsio .,\ lves. (. \lmoxarifc -nprovisiona<lor , . 
• \.spinrntcs a oficial _, ,:\Ltl itúo dn ôilva ); eco e P,lltlo :\1;'1-. 

rio C'annbarro Troi::-: 

FOl?.ll. l ( '.I O s . 1 .\"!T. [ !? !. t N 8C: IJ!R.\"'/'. lL 

:ilédic:o-c:hefo - . . 

{ l ) Xas func:ôcs cl<: l11:::pc to1· Pcrmn!ic•11t c cio SerY ic:o ciP 
G llêt1·1li<;iio. 
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5. o BATALHÃO de CAÇADORES 

Comandante - 'renente-coronel Alencastro Braga de Me
nezes. 

Sub-comandante - Major .J.: ilo Silveir[I, Neto. 
t- J?iscal-administrativo - Capitão José Corre ia dos Santos. 

J.a CQjj1PANJ!LI 
Cap itão José Soares de Pinho Neto. 

• 1.º tenente l\ianoel lzidro Roque. 
~ 2.0 tenente Salvador Soares da Silva. 

2°s tenentes . . . . . . . . . . 
:2.a CO)l1PA_\7 !IA 

Capitão Gentil :Machado de Godoy. (l) 
l.º tenente .Japir Barreto . 

, 2.ºs tenentes Da.nilo Di::ts Pinto e Manoel l,icurgo Pereira. 

iJ.:, COJ1/>JL\TJfIA 
Capitão Ot<in Spencer Cezar. 
J.o tenente Jor10 Gomes Moreira Filho. (2) 
2.os teuentes A11tonio Euclides de Alencastro e José Gui

nrnràes Tavares. 

C0 1llPA.\'HIA DE JIE'l'RALIIADOR.I ' l)ESADAH 
1 Capitão Theófilo André dos Santos. 

1.º tenente Arthur Dorneles da Silva (Tesoureiro do C. A.). 
2.ºs tenentes Severiuo Inácio da Silva , .José Carlos Mena 

Barreto La.mpert e Agenor Dias M.achado . . 
PELOTÃO EXTRA XUJ!ERJ!RIO 

Capitilo Eurico Luteroti Santos (Ajudante ). 
:2.o tenente ~fauro Pereira Caloy (Secretc'u'io). 
2.º tenente Pery de Oliveira (Almoxarife- aprovisíonador). 
Aspirante a oficial Otacílio Barboza. 

POR.li AÇ1[0 S,.I S1TIÍRIA REGIJfE _V'l'AL 
..,; Médico-chefe - capitão Dr. 1\1 a noel Figueira Postiga. 

(]) ~o exercício do cargo de Prefeito .Municipal de Bom 
Jesus. 

(2) A disposição do Departamento Estadna ,l de Educaçüo 
Jqsica. 
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COMPANHIA de GUARDAS 
-Comandante - CapitAo Eduardo Corrêa. Machado . 

Fiscal-admillistratiYo - 1º. tenente Cmfos Moreira Gui 
rnarfle '.). 

J.o J>liJLOTÃO 

2.0 tenente Xe,,·ton iIHclrndo. 

2.o PRL0'1' 1Io 
2o. tenente Otacílio Reicl1ert . 

3.0 PELOTÁ O 

2.0 tenente . 

l' /1;/,0'l ',f O EX'l'N ,,I ,\ ' U ,l!ENJÍ N TO 

'1 Comandanté - 1 º· tenente Brnzilino F.o.drigues da 'ilni. 
2.o tenente Eclg:nr J\f ena H::irrcto ( ecrei-(u-io). 
2.o tenente Antonio l ,t1zi Esperança (A lmoxarife-aprovi -

8ionndor ). 
2.0 tenente Ataídc Rodrigues (Teso ur eiro do C. A) 

Aspirante a ofic ial Alberto ch ,YMlCk Sa ldaÍ1ha. 

FOR.l!A(',ÍO , 'AX !TrÍ !U/1 lrR Gl,1 /E ,\ '1'A t, 

Médi co-chefe - C:ipiUto Dr. :Ma rio ::\Iarques Fei-nandes (1) 

(1) Exercendo , no Serviço ~,111de, as funções de Chefe 
do Uahiucte de Radi ologL1. 



UNI D AD E S 

de 

CAVALARIA 





1.º REGIMENTO de CAVALARIA 
Comandante -- rreneute-coroncl. 
,.'ub-comanfüu1te - Major David de Oliveira 
Fiscal-administrativo - )lajor Elehú ·Mário 

Silva. (1) 

:2.0 ESQUADJ?Ã O 
{;apitúo Ernesto Jorg-c Alvorccm. 
1.º tenente Telmo Dorneles de Azambuja.. 

. . . . 
Rego . .,-. 
Gomes da. 

2.os tenentes l\fax imili ~tno ;\' itório Uol.vero, Paulo l\firnn 
da :\leira, Sílv io Pereira de ,'ouza e Arí Lampcrt. 
:!.o ESQ(J.l])N.10 

u~1pit;10 'aúl ,'eixas Pa checo. 
J .0 te nente Ade lino do Kasc imento. 
:?.os tenentes Belarmino Couto, Clov is da B'ontoura Xa

Yier e José Luiz , ih ·eira . 
.'J.o E8QU11DN.i0 

Cap itito Lothar de Souza Kroef[. 
1.0 tenente Autüo Goncal Yes Pinh eiro. 
:2.ºs tenentes ltnmar )Úrques G uiman\cs, Plínio P'iguei 

redo Pi11to e Lotúrio da Conce iç,\o .J[irnnda. 
ESQU, IJJHiO DE J!E 'l'l? , l ll f , IJJONA!::J ! 1 /C8AD 1l 8 

Capitão Anáp io Bar celos Feio. 
1.0 tenente .Jerônimo Rodrigues de Lima (' l'cscurciro doC'.A.) 
:?.os tenentes Vasco l\lelo Leiria, ... Apolo llaus en e Apío 

Pereira de Vasconcelos. 
f,; 'QUADRJ O f~X'l'R. I .\' C.l!ENA N 10 

(.\j udante ). 
~.<> tenente .Jardini Tomhes i (8ccretário ). 
::?~ tenente vVandenkolk de Fl'eitas Marques (Almoxarif c

aprovi s ionad or ). 
::!Q tencn te X oêm io (: usta vo íl.-rnE'r. 
Aspirantes a ol'icinl ~\iustino de Vargns Zeihrnt11n1 Ben 

j.-\mim Bernard es 'forres, Hera clidcs T11rra gõ, T,·o 
de Vargas Garcia e Alvi110 .Alves de Andrnde . 

FOl.'JIAÇÁ.O SA .\7T. Í NTA l?FXllJ!EST. 1 /, 
Méd ico-che fe - Cnpi t;·to Dr. Alberto Schons . .. 

(1) Exercendo as run<:·ües de Dir eto r de Ensino do Ccn-· 
tro de Formaçüo ele. Quadros. 
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2.º REGIMENTO DE CAVALARIA 
Conrnndante -- Tenente-coronel Pedro Pereira. Al\·es. 
Sub-com;HHiante - }[njor José Rodrigues cl<t Silva . 
Fise,1l·,1clministrati\·o ·- .\fojor G,1stão Harbosn. . .,. 
1.0 RS.QU1l lJl? 1f O 

Capitiío Osvnldo Gomes da. ::,ilva . 
1.0 tenente Jo,'io Cnr los .:\Inzuh\· ,Vitt 
2.os tenentes Ri, ·r1d(1via .\laciel· Jardim e )Iario Hparano. 

/ o R, 'Q { rAJ)f?,-(Q 

(',,p itêio Dormelindo de Oth·eir,t (1). 
1 o tenente Ji'lori smu11do Ribeiro Gig;lino. 
2.os tenentes SilYio Solari, José iia cha.do de Harros e 

.J MlO U nedes. 
H'.o l~o(lr'A DI/.ÍO 

Capitào Júlio D,111to11 Ca11nbarro Trois. 
1.<> teuente Gerson Borges. 
2.ºs tenentes Pedro dos 8,rntos, 'J'nltíbio .\Iac;iel é Gerardt 

.Tohnson. 

l fJ8(2ú-AD l?AO lJE .1/TETl.'A/ , J/Al)Qf.'A .,' j>J.;A-;,I f)A.8 

C'n.pit;lo Osí 1·is Souto. 
lQ tenente Alc:.ebíHdes .F1·r1.;1cisco dos pantos . ., 
2Qa tenentes .João C,H'Véilho Carpes.' Florí Viterbo Bar
boza ,tt-\.utôn io .José Vieµ;as e .Toiw Blom FHho. 

B,'-{(2(rAl)f?.10 RX'l'!?AX[ JlliJJ?, ÍRJO 

Capit-110 Hélio Con ên da Pontonra (Ajnd ante). 
~-º tenente .Ari .\lme idc1 ( ec reUu·io). 

.... 

2.º tenente Pio Jiciler da Fonto11 ra (.r\..lmoxarife-aprovi
sio11ador). 

2 .0 tene1He C;,tvou r Tombesi. 
Aspirantes a oficia l Adela ,r de Alm0idft A nclreta, Ot.'tvio 

Frota , SalYador Teixeira Sofia e Ferrúcio Ernani 
Hauer . 
/<'0/?JIA('JO 8rl XfT,Íf,>T.L l?BG/JIE.\'7' . 1/_, 

?lfédíco-chc re - Oapiti10 Dr. Franklin Alves . ' 

(1) :N"o exercício do Ct1rgo de Prefeito Municipal de Ja 
gu a ri. 
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3.º REGIMENTO de CAVALARIA 

Coman<lilntc -T e11ent e-t'oro11el Car los n uasque de :\f esqu i ta . 
.Suh-ro nrnndam e ·- :\I ajor Ot ,lYictn o Paixú o Coelho . ( 1) 
Fi scal-Hdmiu ist r HLiYo - :\l aj or .A11tô11io Gomes <fo .Jaques. 

l<J RRQC. I DH) O ,1 

CapiU10 Melc hiad es ,'t ri cher. 
J o. tenc11te F lor ê11eio .José de Olive ira . 
~ Q tcnenl<' Aparício l1'c rna11des Costa . 
:?Q tenente Otavirrno ' l',tn 1res dos , 'an tos ( l' esourei ro do 

C. A.J. 
22 !~SQ{ ~.l!)H.iO 

Cnpit110 \';1 Idem i 1·0 de C;1n•.1lho Rcrnpp. 
1 \! tenente H eit or Lim:t 
2Qs tenentes Dcusded it Pai\·a Bu eno. :i l oisés Bri to Coe

lho e Ar l indo Rosa . 

.=JQ !~SQC. J/J!t.TO 
Capi tão l?innin o Gom~ag·a l'nvalhcirn fü1mos. 
l Q tcuente Ho nório li'icld is Rodrigu es. 
::2Qs tenentes Santingo Derosa. Ba ·ílio ele Olh· eira Hi c:a e 

:Xiea11or Ribeir o Salgado . 

E:-íQ(TAJ) f.'fTn J)FJ JfWJ'RA/ , I/ADOI Ul 8 / 1 8, 'Jl ]) •. Js 
ü1p itã o L eón ida s Rib eiro :\IarquC's. ~ 
J Q tenent e Dorival :\I 11niz lt eis. fl.. 
2Qs tenenLes Otacíl io d(> ) l oura Escob,11·. Al exa11drc ~l ar 

cínku s e ;\)l'r edo Ribeiro da Silv,1. 

7?8(2 UJ IJI I ri O RXT H. I .\ ' lf .li RN A IU O 
Cap it,lo Oomer<:i11do Dnnrtc ( Ajudante ). 
~-º tenente Go11('c1li,10 Cúri o de C,ln ·,tlh o (~cc:retario ). 
~-º tc11e:11re Ric:al'do 'L'homp~on J;'lorcs (A lmoxnr i fe-ap ro-

Yision:1dor ). 
~.ºs tene11tes A11tôni o Carl os Cnst ilh os e Rnul ~tfcsqui tn. 
Aspirn11tPS a ol'icinl Al'Í Piti ng,1 de L ima. Ri-1111 Olivc i r.i. 

-e Yitor Hu go .\lartins. 

FO!.'MA('tÍO SJIXf'f'.Íl.'IA /1/~0JJ / fiJY'J 'A /, 
?ll étlico-chcl'c -C':1pit.i0 Dr . .Jo.'<'• ( 'a ri o:; FHreira de :il edei r0s. 

t i ) 1'0 cxc reí c·io do cnrµ;o de Prc l'cíto ~luni eipal de s.·10 
Joüo de Camaq 11,11H. 



REGIMENTO BENTO GONÇALVES 

Comaiidante - Tenente-coronel Venâncio Batista.. 
Sub-comandante - Major Otélo F róta. 
J."isca l <tJministrativo - Capitão Ibanez Pires d::-. Ct1nha. -

1.º EfJQUADJ?.rÍ O 

,Capitão Oscar A vila da Cunha. 
1 .º tenente Osrnar Corai da SilY::1. (l'~sot1reiro do C. A.). 
2°.s tenentes .João Orientil Fãlcào da Frota, Orhmdo Pa-

checo, Carlos Freire de ::\Iiralha e Dirceu Assis Ca
na barro Trois. 

2.0 E::JQURDNAO 

,Capitã.o Alziro Duarte de Qua.dros. 
2.ºs tenentes Natalício Gonçalves Cassemiro, ·wolmy de 

:Missões Bocorni, Né ro Silva e Tomaz Pereira de 
Vasconc elos . 

E /::JQUAUN. -To Dl t .11BTnAL11Auon.A A.., 1>E,'A nA, 

·Capitã.o Edison Ketzer. 
1.0 ten ente Hermeto , ilv<~ira.,., 
2.ºs tenentes Teófilo )lf uniz Reis,J)ante Riogra.ndino Fiori 

Belém. 

E/'.;Q[TADntf O RX'TRAS UMERA1ao 

1.0 tenent e }>erí 1?ouev G uimarfíes . 
Aldo Cortez Campomãr (SecreUrio) . 
2.o tenente Hercilio Simões Pires (Almoxar ife-n.provisio

nador ). 
2.o ten ente Xelson Galant. 
A:3pirantes a oficial ,João Bileto Corrêa , Osmar Maia Pa 

rnnhos, Jurandir da Silnt Frota e Hermito Lopes 
Sobrinho. 

FORJl/A('ilO 'ASI'I'ARIA JlEC:LlfES'I'AL 

Médico-chefe - Capitão Dr .. Jõnatas di:i. Costa. Pereira. 
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UNIDADES ES P EC IAIS 





CENTRO DE INSTRUÇÃO MlliTAR 

C'oma.ndan te - .\[ajor < ie rdano de Ahreu. 
Sub -c·omnn dante - Cap itito Cie;cro Kr ,is Borg-es. 
l~iscal-adm inistnüivo - C'11pit i\O Pccll'O .José Rodrigues. 

/.a ('()J/f>.IXIILI 
Capitúo Bra silian o 1 ,uíz de C',lslro. 
1.0 ten ente .Joüo Lt'leio .\larqn es . 
:?.os tenentes Hernrnno \\'oi[ , .\tilo ('nvnlhcí ro Escobar e 

Pedro .\lnr cc lino .\h ·es de O:i\ ·c íra. 

::.a ('0.1/P.l.\'///.1 
Cap ítúo Déc· io Vie~ns R ihc í ro. 
1.0 tcnenté ülaso .Joúo l ' l'qu ia ( ·astng-na ('l'csourefro do 

( '. A. ). 
:?.ºs ten entes L:ldislan Luc·as de Olh ·e ira, Dio111;\rio }lo

ogcm, Xclson lti tz c l, .Jos<'' de S0u;1,n. Antunes e .Jos(• 
Bnrcelos Oar cia. 

I 'E!J) 'f'.Í O l~X'l'R. I X l ~.li F:T?. Í J.> TO 
J .0 tenente 'J'i~inno P'elipc de 1 ,coni (.\jtt dantc). 
· ) 0 tenente l•'ílopol c_•mo ( ';llHtha rro Tnwassos Ah ·es (Al· 

moxari t'c- apnl \' isiona(lor ). 
'> 0 tenente :\lanorl .\[ont e iro de Oli\' Cirn (Scc retúl'io ). 
:?.º tenence .José Carlos de ,-.our,a Franeo . 
Aspír:u1tcs a ofic ial Jo,\o 13atist a .\lmtíns ('oimbnl, )fúrio 

. \z e \·cdo quci roz e Lauro Pr es tes Filho. 

/ 1'0 !?.ll.l( '.10 8.LY/T.Í/.'/.L RFXifJIEX'f'.LL 
)lédico -chefc - Cnpiti1o Dr . Rui G,ispM .i\fattins . 
. \.uxiliar - C'apiti10 Dr . . \rí da Costa .\[aría11te . 

Aspirantes a, ofic ial il disposiçúo do C'. I. )[. : 
Olmí Roque Delvalhas, 'l'omaz .los(• Lonuuido, H eraldo 

Cidad e, Yilson de Olh·eim Leite , Ht'lio )foro )la
rian te, (;'ra nc isco ':Vfartim de ~ollím, .los<'' Cajal, Car
los Fe rreira de .\.zambujn, Valt e r Costa . Cruz, 'l'ar
quino <lomes .Jardim, Edgar Teixeira l•'lor e . ~Udui 
no Vaq4·as ~amo, Dídim o Borba, . .r\nircs Pecoites, 
Pérícl e Corrê;.1 Pujo!. Tuêi.cio I .C:'ite l'ortug-al, IYal 
dH Si]Ya Bueno, Hin dem burg o <'laussen, Dirceu Por
t iún cu la, H(,lio Bezerra e 2\abuco Roclrigu~s )fartins. 
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CORPO DE BOMBEIROS 
Comandm1te - Tenente -coronel Adonis \'cntura J:fomem_ 

Sub-comm1dante - lVfFijor 1ngelo Eufrúsio Corrêa. 

Fiscal-aclministrat iYo - capitüo Valfriclo Pereira Gomes. 

/ .a eaJiJ>A .\ri II, 1 

CapiUío :Manoel .Ah·es :\fa rtins. 
1.º tenente .bicinto Francisco Targa. 
2 .os tenentes Ceziírio Lonindi Filho, Salmernn Finmnor 

da .Jornada e f::Rnrnel Fru11z ·wagner . 

:!.a COJJl'AN ll! , 1 

Capitão Rubens Ferrnz Machado . 
) .o ten~nte Horizont e Luiz l!'enrn ndes. 
2.as tenentes Xerí dos Santos, .Júlio Beck ausen e Admar 

Scnghner da. Sil\·e ira. 

PRLOT.iO E.YTlt,I ..._YUJ!RH , ÍNiO 

1.º tenente Bugre i\fachado Soares ( Ajudante) . 
]. o tenente C'a.rlos )ligu ei Tavares Xobre (Tesoureiro do 

C. A.). 
2.0 tenente .farei Azevedo Queiroz; (Secretú rio). 
2.o teneute Manoel Rodrigu es Co rdeiro (Almoxarif e-apro 

s io1rndor ). 
Aspirante a ol'ici nl Jo~o El'rain \Vag·ncr. 

DINE() .tl O 'J'iC'SJC'A DAl'í OFICL\'A8 DO UONPO 

1.0 tenente .Joi"Lo Ribeiro Alves. 

FORMAC/10 0A NJTrÍRJA REGDY!TiJ'f..'1'11 /, 
Médico-chefe -- Capitão Dr. Valter Fernandes . 
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COMPANHIA DE ADMINISTRAÇÃO 

Comandante - capit,lo , 'il\'io X unes. 
Sub-comandante - 1.º tenente Antônio Gonçalves Lei 

rias. (1). 
Fiscal administratíYo - 1.0 tenente Homero Pereira da 

Rosa. 

J.a i- 'EC'C.tl O 

:?.o tenente :Mozart Nectoux. 
2.0 tenente Luiz Anselmo P iva. (Tesoure iro do C. A.). 

2.a SEC/('ÃO 
> 

2.0 tenente A.ll'redo Rosa Prestes . 
Aspirante a oficial Venâncio Conte. 

(I J Exercendo as fun('ôes de sub-prefeito de 'l'apes . 

li 
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• 
MISSÃO INSTRUTORA DO EXÉRCITO 

CHEFE - Major, em comissào, Hélio Peres Braga. 

AUXJLIARE ' : 

Capitão Belarmino XeYes (:alYào - Diretor de Instru ção 
de Caval aria. 

Capitão Júlio Corrêa Falkemback - Diretor do Curso 
de .Formação de Oficiais de Administração. 

Cnpitf\o Valter Torr es - Ins trutor de Tútica Geral. 

• 
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A BRIGADA MILITAR 
/ 

A TRi\ VES AS DIVERSAS FASES DA 

VIDA POLITICA DO RIO GRANDE 

E DO BRASIL 





-" • A Bri~a~a Militar através as ~iversas fases 
~a vi~a ~olilica ~o mo ~rao~e e ~o ~rasll 

UMA EXISTtNCIA TÕDA CONSAGRADA EM PROL OOS 
MAIS ALTOS INTERlSSES DA NACIONALIDADE 

~l · .\ 

C om 11111:, f vlha de.' hrilh .uh.• .. ,cn ,._-o :1 r:,u 
do lho (; mnc.Jc e• do Ih ., il, ., HriJ,:,tcln 'h htn r ,I~ te 

1-:, 1. tio 1•1wht•·t1~ ele Ofl:Ulho )~l.1 :.:lona~ itnnn:c ..... f. 

\,•i tt llC h.'t t'OIICtUi,.1:-iclu. IX>ntru • ÍOl'a fll' no-

f1 onl •ia.,.. fuce °l ch.·-ol'dcm • :, d('"in tt: ••r:t\'•'º int ct·· 

1m 011 :, 1nm c.·" cn,.,... • u br.w a ,• \'c.>rcraua fór

._-., t.• .. tc , ·t.· •·m toclo-l o, l tlUJ»v"' :1 nllum ele llfl" trn· 

di._-Õ\• ele ho111., e lu.•t'Oi .. uto. Ch,•i,, de tlúl> .. a t•i· 
, .,._-,"I(.•, e 1111i1111ut., ele uma ;;m 1ul • t 11>.1t1clruh.· t~:l li· 

:t • .atlora. con .. tituin ,,•mprc JK!nhor • •11ro ela t:\hi· 

liclucl • llt!t.'t.' ~:u ia :1 t-0hcr,111ia • ao pro~r,, "º Ih\ · 

c·io11.1i. 
~ua or i~c111 pro ,·,·111 ela nc..-c ... hlnclc de ,:.,r:uit ir 

a 11ttc..:11 lad<: cio P., ,, , .a~, '"umr ., ontem pi'ablic, 

ctt.'f •11ch•r n~ in tirn içõ •, p.i t ri.l. . lh.•mo111. a 1 "':li, 

«1u:mdo da rund.,ç.lo oCacrnl do lh o C,m11dc do ' ui. 



Époea singu larme11te dolorosa, em <\Ue grnndes 

lutas se travam cm dcl'esn da te rr a mncaçada por 

<lifereutes ambições de clo111i11io1 nüo es<:apn. o Rio 

Grande ;'1s consequências oriundas de tflo magna qw'io 

delic·ad,1 <1 uestüo. Sofre-as clu ran te lH rp;o tempo, colll o 

decorrência inev iti'trnl dos ataques it~imigos dirigi 

dos no solo brasileiro . 

'uj ei ta ;\ todo o momento ús Ruas to nstan tes e 

perigosas inv est idas, a ent110 l'rovin('ia ele Hão Pe

dro , no desempenho da p;loriosa mas pcsadí!:sima 

missito de sc11tincla anlllc;ada da Pittrin, mais que 

qualquer outrn , neC'essi tavn, por co11sogui11te, de fôr 

<:as mil i tnres c·apazes de opôr-lhes eficaz resistên<:ia. 

Daí a nohre e pê'ltriótica iniciativa dos l'ormh 

dor es elas est:ín cins g;1úchas. Despertand o-a para a 

solu~·r'10 do momentoso problema, orp;anizam e pôem 

ao scrdc:o <ln Xa(úo o::; prim eiro s ni'1cleos armados. 

Emhora orgn11izados il modn do tempo, sem disci

plina nem instru<:110 sistemat izada, e tendo por ar

mas os mais rnd iment,, res apetrechos b(•Jicos entit o 

em uso, jii , ent retanto, garan tem a \·ida e a prnpric

dadc de seus patrícios e colaboram na def csa da 

Pátri a, exposta, assim , il luta pela dc t'ínic:;'1.0 e con

solidaçfto de dirciLos Lcrritoriais . 

É ;1 rõr~·a militm· riogmndensc cm ple11.1 for

nrn<;;10. 

' l'<1is m(•rito s, sem dúYida, impre ssion.1.nun os 
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.. 
• 

homE'ns rcspo11s.'t ,·0h, pelo orga ni1,1110 pclitíc0-social 

do Rio GranciP cio ~nl 

.\.ssim 11ut', em J:,.:37_ i,indn nos arhorcs <la nos

sa <>ma11cipa<;f10 poliriea, qttantlo :1'4 cxigêncins da 

co1111111h,io urni::; se H('e11tua.,·am, st1a P-xislência torna 

fonua. IE>g-al <le org·nniz·tc.·;10 milita,·. E pela Lei n.0 

í, de lX ele n0Ye111hrn, resolve o (:o, ·ei·1wdor da Pro

, i1wia. ne1wrnl .\11lí111iu Elizi.irio ele ~Iir:rnda Brito, 

c 1·ear o Corpo l'olicinl <.lo Hio < :ranrle elo Sul, eom 

or!_\anizn(:ilo, clbc·ipli11n e ,·cnc-inwmos idêntico~ aos 

do Ext"•n:ilo ~acional. 

J!;m L><73. 1wr<•m. é })<'la Lei 11.º -ti-l. de :W de 

ahl'il. 0xti11to o ('orpo Polic·ial e oq.;·é111i1,ada cm sn:t 

suhstitui<;ào a Fôrc:a Policial. 

t 'om a Pn1clamaçito da Hepúhlie,, , em J l-lXfl, 

passa por trnnsfo rm.1t;úes diversas. sendo por [im 

,iµrovcitatlos os seus elementos nn org·auizat.·úo da 

G uurtla ( 'ívica, creada por .\.to de :!íi de d('zemhro. 

Com o aíastameuto do dr .. Júlio Pratos de C'nstilhos 

do Ci0Yên10 do ~stndo, o Yiee-governador pro,isó

río, no denominado < :o,·ernicho, em 1Xfl2, dú-lhe no

va orga nizaç,io, pa:isando ,l deno minar-se ('orpo Po

licial do Estado. 

Ext into, cm D de junho do mesmo aHo, o Corpo 

Policial. {•, por Ato n. 0 :?2, Cl'eada a Brilrada Poli

cial. Com a queda do t:ovcrn icho, volta a ter a de-



nominnc;iio ele ()unrda CíYica, ma is uma vrz rom di· 

mint1ü1 duracúo, por isso qnc, a V'> ele outuh 1·0. ain

da em l~~l2, é, finnlmcnte, rreadn n Hdgacla :\Tilitar 

do Estc1llo: <'omprccndemlo: C'omnndo (iernl e Eslado 

~fa ior; corpos de infonlitria . e de c:nva1aJfa; e corpos de 

rcsen ·a. com n me>smn. fill:tlídaclc da t ropn e fet h •,1. 
' 

Consonutc se verifie,l., n trop,1 riop;rnntlc nsr. 

aro mpan lrnudo o evolu i r do Estado, J)<1ssa por uma 

s(•r ie <lc tr:i11s[ormaç-ôes orp;ilnic:as e com de nom ina

ções diYCl'S,lS, C:OllSe()llClltCS das alterad)CS polit i<:11S 

nele verifieadas. 

}~ não podia SCt' dú outra forma . Ao par chi 

gratidito devida a cs:m pléincle de br axos que vcla

nun nrnis tlc t1m decênio pelei t.rnnq uilídnde d,l fa 

m ilia rio~rnndeuse, tamb(•m sent .irnrn o::; seus diri

g-en tcs qne nessa Ynloros a corpornçúo ex ist ia o ger

me de nm orgnnisrno capaz de produzir um csf,)r

ç·o incgnalúvcl pelo hem da , ro mu11hflo nacioual. 

~üo reg,Heou, pois. o Estado es[o1ços no sen

tido de elevar o nivcl moral e material de s~11s de

nodados servidores. 

l)11í o ajustame n to dos quadros; a se le<;iio dos 

Yalores; o despertar das energias e o estím ulo ao 

leYa n tarncnto mora l da tropa, portado ra ent ão, como 

os fatos o demonsfr[lm, de rcscr rn s sufi c ientes para, 

dai po r d iaute, presta i· os mai s ::i.ssin a ll-ldos e re le_ 

vantes scrvic;os ao Rio Grande e ao 13rasíl. 
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Drn t l'O <10sse C'OltC'eit o. as SU,IS li ll idades, COIIR

t i tu idas j:t sob o C'lnrúo si11i~tro rhl rc ,·olm:úo (!llC 

enlutou o Esrndo . de 1 ·~);3 a lt"(H,\ rnare;lrnm para o 

c:11mpo da luta, onde, sob o rum o dns bata l lH1s e o 

tropel das carg-,,s, c·omplctnvam a su:1 vrga11izac;;10. 

c imcntaclns com o snng-uc p:cncroso claqucl cs que. 

nos primriros reC'o111ros, tombavam 11a defesa da or

dclll e clns Lc is. 

Postn, ne!-sa época., ao scn·ic;o do <:o,·i•rno Fe
deral, r mpenhado na dehrla<:cio do mo,·imcnto revo

ln eicnúri o que, iní elirn 1ent0, tanto perturbou o su rt o 

de proµ;rcsso i 11sn l'!ado pclHs id(•ins repu hl ic-a nas, sou

be a Hrig-ad.i :\lilirnr cor rcsponclcr aos mot i, ·os que 

dete rminaram a sua crenç-~10. 

:Kess;i cruenta. lu ta, ten ; ela n.tu,1~·,io sali ente. 

Palmilhand o o Estado cm todas as suas dirc~·ões e 

t ransp ondo suas l'ron tci rns, como na verdad ci ra epo

p(•ia que foi a expedic,:ão da leg-cndüria Di\'is,1o do 

:Kor tc no Estnclo de ::-;anta Catarinn, tornou parte 11:1s 

êh;oes 1n;1is imp ortantes e decisiva s que se trnvaram . 

Combntc11 cm Salsinho, Inhandui , Gtamaroti, Pirní, 

'errilbada , Ibi cuí, :\l ato Castelli ano, Pi\sso Fundo, 

Cnl'ov í, l\ag é e Larnn geira s, conqu ist.1ndo pelo seu 
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. \ BHIG.\I>.\ :\IILITAR ~AS :\l.i\NOBIUS REGIO:-AI. 
DE 1940 

(J.-: J·.".1·1110.-: .. 'i rs. /)r . (,'1,fúlio 1·urfJ" -", l' r,·sit/1 •11ft, tl 11 ll1 •J11íblic-u, 
(:1•111•r<1is J-:uri,·o (,'((.-:p11r /)11/r11 . .lli11islr o drt (,'1/f•n· a. l·:sft.ni o 
/,, ,i/110 ,!,, ( '11rn,l/1,1. ( '1111. tl11 .°/.ª lt .. li .. (',,{. fJ.-:r11/do ('ordr •iro 
,t,, F 11 ri11.,;, ! 11fl•r1·1•11fo1· F, ,tf,,1"1// ,w ! ·,'.,;/111/0. 1, ( '1•/ .• llt.(Jl'IO ,t, , 
.1/r•lo. 111·0111w11i!111dos do ( 'ntl. ,, o(iriai s ti o J•:studo .l/ aior ,l o 
/UI. dl' .l/ u11obr11s du N r i,111ulfl .lfili/111·, rt11rís {1'1'1•111 11ss1slitfo 
110 """'''//l'1td1•111111•1do tia l1m-r11f/l'l/1 t(,, /i>yos rio r,f,•rirlo /UI .. 
11" 1·úr-:t>•1 / ,. do l,'i o Sn11f,, .l/,1 ria . 

denodo. g:Hllrnrclia e hranira , uma aun,ola de ndmi 

nH;ito e respeit o. 

~i relc, ,ant e foi a. ua atu,1<;iio c111 t~lO gnn· c 

emerµ:(>11<;i<l, 11[10 menos prov eito sa ·roi a . 11a c:oope

ra~·ão na manutenção da ordem pública, durante o 

largo período de paz que se scp;Llin. 
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»as fases difíceis que ntn1,·css.1. de 1~2H a esta 

p,1rtc, cumpre screnn e hravnmentc o seu clcvcr . 

1~m 1 !l:.?J. opcni em s,-lO Paulo, por oc·asiào do 

mo,·i111;•!110 rebelde verificado naquele Estado. ,·a
lem c·,,mo o le:,trmunho 111ais eloq uent e do seu YHlor 

e brn,·urn, peia ac;ito brilhante' que ali dese11,·olYe

rn . ns sc~rnntes pal.~,·rns prol'eriJns a rcsp<'ito pelo 

e11t1io Presidente• dêste Estado, dr . • \n tôn io Augusto 

Borges de }lccleiros. 

'
1Xa vossn rondurn niio (• .possiYcl dis<:cr

nir e prctisar o que C:· lllais adtninh·cl, si a, 

hnt,·ttra espnrtana 11ue rc,·elaste:;, si os p1 irno

rcs de uma cduca~·.io militar qne ,·os eleva HO 

11h·cl dos melhores soldados l>rnsileiros··. 

··.\ Hcpúhlica nJo csqucccr,í o~ ,·ossos fei

tos, que sahcrú g~ln rd onr. co1110 eu 11.10 c·,rn

<:nrei de prodi1111..ir H vossn, ~lórii-i e ele Yelar 

pcln ,·ossa felicidade. C'onfiai na justic;a da His

tór ia e da Leg<?nda ". 

ulal rcpousa ,·n e se reorganizava de nma nu

zndn ele tantos sacrifícios. eis que, cm menos de um 

mês de seu regresso, volta ao campo da luta, cm 

conscquêntia da rel>cliào que cst;ilou no Estndo, cm 

outubro do mesmo ano. 

Dai cm diante, toma parte ath·n cm todas as 

operac;ões de guerrti desenvoh·idas, rcnonrndo as 
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prov,1 s de sna efi c iênc in em feitos mcmor:1,· eis1 como 

nos de U uassú-B oi, Serro da. Conce i<;c'to e Rarnadn 1 

al(·rn de on tl'O S ele menor n1 lto . 

• \.11ic1uilado o movírncnto re,·olu c:io11úrío no Es

tado, conse 1·va-sc cm sen · iç·o de gnnrniçào e ,·i g i

lil 11ci.1. 

Pouco depois . por<'•m, no ,·11mentc (• c.;hamacl,l 

pnra opcrnçõ es do guerra nos Est a.cios dC' P,1ran,í e 

Santa , Cntnr ina . X cssa n1de e penosa c:ampn11ha, t,1o 
Y,d iosos foram os sc rvi<;os prestados pel,l tropa es

t<1cl11nl que, rel'erin do-sc it sua atu,1<;üo, cm of íc io 

que dirigiu ao c:o,·êrno, assim se expr essou o Sr. 

O D.x:1110. ,'fr. Dr. r:r ,f ulio l '11ryas 1•111 ri .sita ú f1ai·1·a<·n do Sr. 
('PI. A 11yr•l o r[r, ~11elo, na DiN •1:fio 1/e .l!auobra.s 
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C:e11cral Eurico de Andrade ~ e q ~s, quando no ro

mando da 3.a Reg ião ~íilitar : 

·'. \ s l"ôn:as riogranden ses qu e part icipa ram 

da rece nt e campanha cond uziram -s<' eom 

ta l ,·,, lor e g,tlhardia q11e :-uT,rnc·arnm de 

todos os se us chcíes os nrn is ca Lorosos, os 

mai s jus tos e exp rcssirns elogfo~. Ê a 
Brigada 1li lit,,rdo Rio (:nrnde do ~ui. sem 

r,, ,·or, a pri meira entr e ns l"ôn ;ns auxilia 

res elo 8xt;rcito Brasileiro. Y. Excia . tem 

justa n1z,io de sent ir -se orgu lhoso por pre

s idir os dest inos dessn gente hmYa, abn e

g-ada <' fort e, lídim11 rcpre:o;enta,;úo rias tm

di(;ôes gaú chas , pcnhol' de seµ;urn1H:n pam 

as instituic;Ocs rept1hli C"anns" . 

)la s ni10 Yai at(• ai a sua , nhnep:ac;i\o e o se u 

alto espírito de acrif'i r io. Xorn s missüc :írduas e 

imp orta11tes reclamam a sua hrant c:oopcracJto cm 

outros Est ados ela Cnii\o. 

ohre,·indo noYO mo,·im e11to armado, exped i

d ona ao norte do Pais , em H12<i. <·umprindo a,iuda 

o en sag rado de ver de fôrç-a mant enedo ra da or

dem e d., int e~ ridade na cional , dentr o dos pr incí

pios que sempre no rtc11ram a smt imutú ,·e l eondnta. 

F inalm ente , participa do moYimnnt o re, ·olucio

rn'trio de 1!13:2. .\ cérrima deren~orn do pr incipio dn 
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autoridade, cl;í mais unrn. vez exp ressint demonstra 

ção de dE>votmnento ;'1 'P<1tr i1l e alta <:omprce nssiio de 

seus dc\'eres. Honr.u 1<Io a . c·onfiant;a que lhe é dc

pos itndn, coloca-se, de imediato, ao !,ido ela lega li
dad e, na dchela('ilO dnq11cla luta. inglória. 

Como no passnclo, nos tempos imp cri:iis, cm 

que tomou pnrte em campanhas de sacr ifícios in
gentes . lutando pela. int egnH:ão rio solo ri ogra11de11-

se e pnrti cipanclo dH gu errn cio Parngu,1 i, porta -se, 

con~cguintcmcnte, na Repúh lica 1 com a mesma íntre

pidc7. e firmeza inqu ehrnntú Yel na sua disciplina , 
na sua cocs;\.o, nrn u grado as d u rns pro,·ns por que 

passou . 

Do alto uíYel ele su n eclucac.;ào eiv iea e milit nr. 

coloc:ou-se semp re c:01110 sent inela vig ilan te da or

dem e elas ! .eis. Dctcntorn digna. e irr estri ta da 

conl'ínrn,:a. elo povo 1·iogra11de11si>, agiu em todos os 
tempos no sent ido da unídnde-pêitrin, prestando ines

timúv eis ser\'ic;os que, incont estn, ·cl1nentc. lhe dão 

posi~·ào ele rclê YO e11t rc os element os ela Deresa Xa

cional. 

Em U>HO, [oi a p ione irn do mai or, elo mais em

polga nte mov imento ela nac-ionalidaclc. Ir nrnnnda. com 

o poYO e tr opêls do 8xérdto, teYe clcst_acnda atua
ção, cs<.:rcv cndo a mais bela p,1gina. de sua histó ri11. 

militar. 

A Bri1.rnd,1 1\filitar df$ 1e Estado, como \' imos, 
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S. t-:,rci« .. o S1·. l' l'/,si rle11te ria ll<'J1úhlica . w·omp,111/1<1 l/l{O u 
<'.f'J1osiçâo 1·,,1·/)((/ do 1l<>snu;olri11((•1d o rl<t 111Ís8rio l[ r, 11111<1 ,rp·11111fr 

unitl«cle, / 'eif(( 1wlo re.~'l)N:fil'o < :ai. Cmt. 

esteve sempr e ligada. aos grand es mo,·irnentos que 

expr essam o sent ir profundo do nosso povo . f.'iel h 

sna discipli1rn,, ao sen Hmor it ordem e ao seu res

peito ils Leis, nun ca deixou, pois: de sent ir com o 

Rrnsil e pelo Bra sil, disposta a todos os sac rifí cios 

para. bem servir i1 defesa comum. 

Assim ve m encontrü -la o Ji}stado :So,·o, pertei 
tarnc nte int eg rada. na gnrndc éra de re nova çúo na 
cional. 

In spirada no mais ele ,·,1do sent iment o de bra

silidade, não pod ia ficar extra nha a estn, gigantesc a 

emprêsa . E da forma br iihan te, mu itas Yezcs ép i-
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ca, ('Omo at(• ent.·10 oubc a sua n!mn hrróica cor

responder nos npclo cio desti110, não cxit:i. ant es j,i 

da jmplantn<:i\o do 110,·o rep:i111c polít ico. cm ate11dcr 

i1 c·o1woca<;,io do l're. idcnte ela Repúh lir a. C'hama

da, em tais c·ircun t(11H·ias. ,t prestar 110,·o sen·i<:os 

i1 Pi',tr ia, ci-\a , mai s 11rna YCz a postos p111·,1 colnli o

rnr em s,rn <lefesa. contra a ma rcha cli oh·c1Hc e 

e:. , 
r:r11110 d1· o(i, i"is 1·sJ11 r1111do o ari,iu '/lll' ,·1,11,lu:;il/ S. / ·,.r,·i,1 .. 
1, Sr. l ',·r•sitfr,11/1• 1/11 l/ 1p1Í11/i1·1/. 1i S,1i 1·11•1. l/•(i111-d1· ris.~islit' ,, 

1h.~1·u,·olor do.,· 111a11ohr11.~ n·ftio11nis 

de• ap;rcg-Hdor:1 q uc "men<:a Yn. t cnchros,\ 111c11 te, 08 glo

ri osos dcsti11os 11ncio11ai~. 

Xa ua fórça milirnr. 1cm assim o Hio (;r;incle 

do Sul um i:otenc·ial m.1gnífico d~ trabalho, de dis-
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c:iplina e ele g.1ra11tin .'t estabi li dade do Pais e üs 
suas insritni<.:ões. 

P<', fcitn mc>11 te a rn1ada e eq ni pad.1, e:xcmplar
mentc i11struicln e disc:ipli11nd.1, C'lll tudo se revel a, 
portanto, na. nohrc niissf10 qtt<' lhe ine:umhe clesem
pe11har. 

Entre é scc:i r outros cmprccnclim0n tos, a c·on
t r il ui~·:10 pc11· <.'ln 111·e3tacla n 11ot;'1vcis in i cia riv ns de 
intcrê--c::e µ;c1 ai. eviclencia·St'. també m, p0la sna ;Ui
vi<l:"1d0 na c·ouc;1 n11·ào dt' rodo, ias. estradas <lc rcrr o 
e linhas IPIC'µ;rúficas, no interi vr elo Estado, tarefas 
q \IC' h;'i clcsc mpc•n hado eom reais v:uH,lf:'CllS para o 
t•rúr io pohli<·o. 

O S r. ('el. An!J elo de Jl elo. ( 'mf. Uernl da /Jrir1ada 
.lfilitm· , n n e.<;fuclo na carta. co,n a tt-"Stsféncüi de seu 
(uudante de ordens, 1.0 tenente Rmani Fel'raz 1lfadwdo. 
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O Sr. ('el . .,J n(Jelo de Jlelo ao dei.rar o arn mpcwie11to 
do li . C'.113. .li., na Fa.'i'e11da ,1. J /01·,,frci 

E assim é que sua colahorac;üo. Yaliosa como 
tcn1 sido nos períodos agudos dr nossa existência, 
se reflete c·om a mesma eficiência em setores outros 
que tüo l>rm <'xprimcm a f'eeundidadc do seu ll'c\· 

halho e ,\ alta síg-niíica<Jto cio seu Yalor. 
Destas majestosas rea lizn~·ocs, dúo-11os sign i fi · 

cativos testemunhos os honrosos conceitos hA hem 
pouc-o emitidos. a propósito de sua conduta, pelos 
ilustres generais do Exército, Pedro .. \un'.•lio de ()ocs 
1'ío11tciro e Estevüo r .citi'to ele Carvalho: 

".\ posiçào da ]3rigada :\Iilitar (assim se I· L expressn o <:encn1l Goes ;llonteiro ) como fat~ 
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ele ordem. como corpornc;ào di eiplinacla, ent re 

tôdas, e que 1m c,·C'ntualiclndc prov,\vel de. no 

111:1is próximo ruturc.. pode1·scr chmnadn . de s,·1bi 

to. a prestnr seu concur o cl'icHz e im ediat o it 

defesa de 110s a i11tep;ridadc , deve merecer o 

('r\rinho duque!es que se aelinm inv estidos das 

fJ Te11. ('r,/ . Camilo d1· Jlorais Dia.~, ( 1111!. do JJtl. d1· Jfauo
/)1'((!, da Bri9adct .lfilifm·. 111ostramlo. 110 l<-r1·t'110, cw Sr. C'el. 

An.(JC'lo de .Velo, a8 posições ocupadas p('/0 JJfl. 

responsabilidades ào alto comando das fôrças 

nacion,üs " . 

"Acompanhe i-lh e a atividade nestes três 

anos de meu comando (palavras do General 
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Lciti10 de < 'arn1lho ' . < '011hc1;0-,l e conhe<:o o 

seus eleme nt o~ e (:stc c·u1d1c<·im cnto awm .'11toH 

cm mini a C3tima e co11sid cmc:iio por r ln. \ ºi 

,·endo na mocl<;stia de :=:c'us sen·ic;o públ ico , 

em querer ostentar nem aparecer quando núo 

1 he compete o mo111cnto, a Brigada ~I i I i ta r po -

súc uma fortn!eza de ;tltnn que dC',·e admirar 

a todos··. 

r1 ( '1111. do fif i. ,t,, .\/, 111,,tJI·,,~ ,/11 lfriyo,{(I, .llil i l11,· r·J:pontlo, 

,u, 1·<1rl11, ao Sr. (',:/ . . lllf fl'lo rl,, J/ f>/11. ,, mis.'li() ,. ,/i.,,,osiliro 

,lo Bll. 

# 



.. 

EVOLl:TC,'ÃO DA TROPA ~O TERR8~0 CULTURAL 

Sl T \.. .ATPAL OROAXJZA('.\() 

Do exposto , YCrific:a-se que a Br igada :\(ilitar 

procura manter-se il níturn de sua ati'ihuiç:"io de re 

serva ativa do Exército Xaeional. 

E graçns it nítida, compreensão que tem das res

ponsnbilidades decorrentes da posiç·,\o que honrosa

mente ocup,1, entre as Fôrças Armadas do País, fecun 

do tem sido o traba lho por ela cles,rn ,·olYido com o pro

posito exclusi,·o ele dar nos elementos qne a, integram 

ple11,1 conciência de seus de,·eres. X esse particular, 

sua atividade se desdobnt cm todos os sentidos. 

Daí as profundas tnu1sformações por <1ue tem pas

sado nos últimos n.nos, quer quanto ao scn efe

tho corno no qne resp e ita i, SLll\ estrutnnt e legis

laçfto militar e, de um modo especial, no tocante ú 

instrução, min ist rada , que é, cm todos os seus ra

mos, com o necess :ü-io e índispensit,·el carinho. 

Xo domínio do ens ino militar, essenc ia lmente, 

por se trnttd' de assunto do mais palpitante interês

sc, pela. sna, import,111c ia nos tempos atnnis, exig in

do, como exige cada . dia que su rge, no ,·os e espe

cializados eonhecimentos da arte da guerra, hA de 



sua pn rte cv idente preoc:u pal;iio em prepa rn r q ua

dros capacitados a lhe urnnler a ef iciênc·ia e. des

tarte, poder corresponder plename nte i1s exigê nciHs 

elo momento. 

Creadn n Diretoria Uernl de lnstrnc;,10, ligada 

diretamente ao C 'ornando ncrnl, como orgào coorde-

() ()11,;, du iJ. ( ·. (I(/ jj, tfJ(ltÍII Jí1uf/11", t' /11 lll(llt(JÚ/'llS, 1/W.~fl'((/l• 

do, na cada. 110 oj'icial de li11aç11o da A1·til!w1·ia <lf' A11nio 
110 TJtl .. os pontos 11111'1· 1/iosr·.i<1 (O!fOS ilaq1u •fa an11a 

na.dor e or ientador da instruçüo dos qnadros e da 

tropa, entrou desde logo em funcionamento, como 

complemento a essa renlização, o Centro de Forma-

ção de Quadros, ou jas d ::t• -·i-ze_s_ d_e_c,_i d_i_u_ c_ G_' o_v_ê_r_ª_º_· --' 
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()11/rn 11sJ11•1·fo rl11:, 11111110/irf/s re!Jio11111s. 1•111 11111• st• /'/; o ( '111/. 
tfo flf{. rfr .l/1/110/Jras ria Htfa .. 1/ilifflr ,,,-,f11lf,111tfo. 1111 c11rlo. 

o c11111parfi1111·11fo do ft.r,·1 ·110 a(1·fo 1111 /Jll. 

do Bstado, cm man;o do co1·1·c11le ano, mandar npl i

e.H, em c·an'tler tran itório, att'• a sua ,ljH'OY,,~·i'to de

finit in 1 pelo Exmo . . ·r. Presidente da Hcpúl)liea. 

Dest ina -se êssc clep,:r t,w 1c11to ele' cns i:lo i, ror -

111,HJto de ol'ic-iais. snrµ;entos e C'abos, pnrn o cabal 

desempenho de suas runc:ões. Ohedcc-c11do a cond i

<:<>P.S seve rns, é o r cc·.ru tnm ento dos al nnos l'e ito1 de 

preferência. ent re o pessoal da tropa, ex iµ;indo-~c, 

pan'l isso, que os c·,rnd idatos possu am ns t1 ua lidados 

morai s, in te lcrt uai s e fís icas, ind ispe ns,i n~is i', se le

c.-,10 de homens fortes e sadios e com i11C'li11at;iío e 

aptidiio para a Yi<ht militar. Diretamente ~ubordi-
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nado il Diretoria:Geral de lnstruçfw, funciona. no 
Centro de Instrnc;iío .Milita r e compreende : 

a ) - Cmso de Formação de Oficiais (C. F. O.); 
b) - Uurso de Formação ele Ofic iais de .Admi-

n istrac;,10 (C'. Ji'. O. A.): 
c) - C'urso de Pornrn<;iio de Sarg-entos (C. F. 8. ): 
d) · Cnrso de Tn\nsmissões (C. 'l' .); 
e)· Cnrso de Fornrnt;ão de Cnbos (U. P . C.). 

A B.ª , ,,cçrio da Cia . rf1, Jf1,fral/1arloras rle Btl. do B . U., B.M . 
COI// (l l'('S])/:Ctfra fjlllll'lli(1i o. /'l'lldO·S(! (/ JJ(()'[(' do d('/11(!1/fO (l i! 

f>'inchefra que .~r,1·1;e frl mhr;m para " ligaçào com o P. R . 

O Curso ele Fo rmaçJo de Of ic ia is, anteriorme n

te denom ina.do Curso de Ens ino, depo is Curso de 

Pr eparação Milita r, foi creado em 1.0 de ma rço de 
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HH6, contando, port an to, mais de 26 anos de ex is

tênc iH. 

Assim, com uma conc íôncia profissional ca da 

vez mais acentuada, tem se esme ra do no preparo 

técnico de todos os seus elementos, formando qua

dros capazes e tropas Hdestradas para os misteres 

da. gnerrn . Em íntima ligação com o Exército, r1com

panha-lbe a, constante mutac,·úo elos processos téc ni 

c·os o t,ít icos pcl,L adoc;i'to dos rcspec:tiYos rcgnla-

J>o.siç·üo da J . 11. peca de 11101·tefro ela Cia. ele 111.fl's. de 

natallzilo do B. C. B . Jf. (parte interna ) 
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mentos e constante presença de uma ]l[issão Instrn

to ra, que vem integrando o Conrn.ndo Gera l, desde 

Í 908, e cujos valores profiss iona is, laboriosa, hones

ta e inte ligentemente . tudo cn-vidam no sentido de 

qne possa ela preencher a sua l'inalidc,de. 

P. C. e P. O. do i3.o Pel . da .'3.a Cia. do mz. de 
J.lianobms da B l'igada Milita1 · (pal'fe externa) 

Sua orga nização 1 moldada na. do Exército Ka
cional, consoa11te dispõe a Lei Federal n .0 192, de 
17 de fevereiro de 1936, é a segu inte : 
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~ t~MAND~ DA BRIGADA MtiITAH 

A Brigada )Lilitar tem it sua frente, no coman

do geral, o 'r. coronel Angclo de )!elo, um dos sens 

gnrndc vullos. como exemplo de bran1ra, de alta 
dedica- suahon· 

ç110 pa- radcz, 
tricítica a o se u 

e de• no- cnrMcr 

b res sa · sr 111 ja-

<· r i r i - t: n, d e . 

cios .10 YC'n se i· 

scn·i~·o e-o n d 11-

d o cl e · zido ao 

ver. elevado 
.\ ês- c·.irgo 

SC$ h <' q llC OC'tl· 

los atri- pn, ccr-

b u to s C'ndo d,t 

milita.- Yenera-
r e s, iL ç ã o e 

COHO~ l·:L A~t:ELO OE MELO 
Comandante Geral da Brigada Milltur 

resp eit o que lhe dcvot:im os SCL1S comandados . 

Praça de 11 de dezembro de HJ07, sua bri
lhante trajetória militar caracter iza bem o seu valor, 
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a sua corngem, a sua firm eza moral, o seu denodo, 

- tôdas as qualidades 1 en fím, necessi1rias ao ver

cladei l'o soldado, ao militar coucientc ela ürdu:-t e im

portante missflo que lhe incumbe desempenhar. 

lnteligeJJte, culto e trahalhadcr, facil lbe toi 

s11hir os degrnus da escala hicr.írqllica Hté .,tingir o 

mais elrYndo põsto ele sua clnsse, por atos de abuf>

gnção, de desprendimento e de hra.Ytira, praticados 

nas penos<1s e cruentas lut as em que tornou parte, 

e pelo gmnde rnt'rito revetado 1rns delicadas com is

sücs qne lhe fornm conf iadas. 

Dllrante êsses tr inta e cinco anos de serYiço, 

sun, existênc ia se prende it própria vida da Brigada 

)[i litnr, i1 Yidn, do Rio Grande e ào Brasil. 

:Pez sua est réia de fogo, no mernori 1 vel combate 

travado no mun icípio de Livr.unento 1 no local de

nominado Serro <la Conçc i<;ito, sendo em tal emer

géllc ia, um dos mais diligentes construtores da vitó

ria obtida pelas fôrças legais, n.:ío obstante a lut1-1 

desigual que se trava, lenrndo-se em conta o ines

perado do ataque e a grande snperio riclade num ér i

ca do ttd ,·crs: 1 rio. 

É hem con hec ida. a ntitude des, tssombr ada do 

cap iU10 Angelo de )lelo , cuja int rep idez servia de 

coun 1ça. aos seus soldados, no difícil tmnse por que 

passou o 2.0 rep:imento de ca.valari1-1, unidade a que 
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cntito pcrtcncü1 . :\far chani 0ste nilornso corpo de 

trop,\ cm coluna , ce rrada, trazendo os :,;cns c·ompo

nentes, em gra11cle parte , as armns atnclas ;', mala 

do <;apotc. Eis que, ao cnfre11tar o 'e rro da Con 

ceic;üo, é subitt1mcnte urprc endirlo por l'orte fuzila -

J>. ( '. riu ('ud. tio 1.a ( 'i,,. do l i.(' ./ //. . li. (11arfe i11frr11a). 

ria, partida de uma coluna inimip:a ca lculad a em 

número supel'ior a, 1.000 homens. De momento, pa

receu Yacilar, face i1 terrí \' el sitmH:üo que se lhe 

apresentam, pois nem siquer havi.i terreno su[icien-

,n 



te para dcsen ,·oi ver-se. Comp recnden, cnt.lo, como 
impulsionnclo por uma só mola, lLlle o único rec11r· 
so c~ra recuar, e assim o fez . procL1rnnclo dispor os 
elementos de que clisp11nlrn em sentido oposto . Ante 
a ~ravidade do momento e a inten sidade do fog·o 
que vinha cru7,a 1·-se sôhrc a tropa, partindo da f ren
te e a enfiando pelos dois flancos, sem contar qne 
também estaYa com a sua ,·anguarda cortad:1, o 
bra,·o 2.o re;..(imento, perdendo a forma<:flo, foi te r , 
no recúo que fizcrn, ao sangfio que cotTC pnralc!o 
i1 cstrnda, e ai cntocou, mesmo a caxalo, no intúi
to de conter o a.rnnc:o inimigo. 

Oficiajs e pra\°as no ardor de hém cumpr ir em 
o scn clen'r. ~ntrnrarn logo n agil', reunidos ou re11-

Í-

.1 /i:l Cia. tio n. <'. H . .Ir. 1wssr11ulo (I_ po11te rfr, N].uipagem 
.~vún• o llio ,'úmf a J[co·ia · Pas,ço rlo ltosctl'io 
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nindo-se aos grupos ma.is próximos, co1wenc idos de 

que a, vitória seri a cerca, co111'iantes em si e leva

dos pela fé ciue lhes merecia a sua unidade, sempre 

triunfante em tod~s as pugnas em que tem se em

penha.do. 
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.A luta cont inu aYa c·ada vez mais encarniç;-1da . 

O inimi f?;O oeupnndo ns pos ições dominantes do ter

reno . Com bra.vura incomparúvel, axançam 1 porém, 

os homens:c10 valente re~ime11to1 repelindo, com ener

gia. f6l'rea. todos os ataques e conqu ista ndo , nm a 

um, os reclntos ocupados peh1 colun a rehelde . 

O combate se genernlizou ern tôdas RS direc;Oes. 

De p,nte a parte se tornou mnis intensa a fuzilarin 

e
1 

no entrevero i-1 Hrnrn hrnnca, v ihrando de entu

s iasmo, o!'icinis e soldados comet iam rnsg-os de Yer· 

<ladeira e incontestúvel heroicidade, desbaratando 

por completo os handoleiros e forc:ando-os a .-1ban

donarem as suas tri ncheiras numa incontida desordem. 

O belíssimo clop:io ahaixo transcrito, extraído 

da fé de oficio do • 'r. coronel Ange lo de :Melo, diz 

bem e eloquente111cntc, nesse particulnr , da. efic iência 

de sua açào, de su,t competência pro(issional, de 

sua corngem, serenidade e va lor: 

"Destacon-se pe la br:wura ~ pela ação 

hr ilh trnte o destemido cap itão Ange lo de Melo, 

q11e, ~mbora com o efet ivo de seu esq uadrão 

disseminndo pelos outros, com os poucos ho- 1 
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mens de que dispunha opôs te11nz e ef icaz re 

sistê11cin ao inimi go . no e-entro da linha de co111-

hnte, fortemente atHencla i1 arma branr~t"' . 

JÉ. porc.'•111, em Hl3:?. que $Ua pGrsonalidadc mais 

se CYidencin . 

A bravura e o C'nnítc r selec ionnm os grnndcs 

sold,1dos. 

,\ êssc tempo major, participa,·a o coronf.•l r\n-

gelo de 1\Iclo, ainda com o seu rcp;imento, das tro

pas em opcrac:õcs de p:uena 110 Estado de Sito Paulo. 

Poi. de rat o, uo n t·dor daqueles dias Hgitndos, que 

a snn fig-urn ma is se impôs ii estima de seus c·o

nurndndos e no npn 1\o e consid cn 1<JLO de seus su

periores . Sua destcrneros.l. ;1Lti,·a e serenn at i tnde 

t r;H;uu-lhe o perfil. T emos para robustecer esrn aíir 

ma t iYa. al(•m do próprio testemunho de seus co1fülll

dados, o co11c:eito altamente honroso emi tido, a pro 

pcisit.o, pelo comandan te ela. Vanp;urll'(Ja dns lt'ôr c;ns 

em üpcn1~·õcs do Bx érc i to Sul. nos seguintes termos : 

"O maj or :Melo (• um abnegado. B mn 

dos mais completos cspec im ens de sold ado que 

eu tenho conrnndado . Comµetc11te, atiY O e va

lente, tem tido rasgos fant;ísticos de cledicaç,'io 

e combn t ividad e. Coman dou pessoalmente 0s 
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11obrcs e ,·alor o·os soldados do :!.º R. < ' . sem 

nuncn csn101·eccr. Passou mllitas e muitas ho-

., 

nis <lchaixo da, infernal fuzilaria ad, ·e 1·s.iria, 

sem se alirncntn,r , ori en tando os seus homens, 

ligando-o entre si e sempr e a,·1\IH;ando .. 'a lta 

·------------- 8() 
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de um ohst.\cul o a out ro ohstêic11lo e sempre 

anim oso inY est<' contra ontr os e 111ai::; out ros 

ohstúcul os1 cncla ,·cí'. mais for te . It ,·alent e 

como trn 1 lei to e tem um ânim o de ferr o. Sc l'in 

o oq.?:lllll o elo Bra si l si todo o Brnsil pnd csse aprc

cinr ;\ sua atum_-iw. . ' into- mc mui to pequeno 

pnrn diz er o ([U<' êle <'• .\nim a s11.1 tr opa e le,·a-a 

sat isreit,t at 6 no sac·ril"ício. q unsi sempr e, po-

- -- -, 

() ('omo11da,1fe 1• o{i ciui,, do //. C. ela Ill- i !J111l a .l ! ilil a,· 11ue 
tomaram 11arl e 11n;, 11111110/Jras r1•r1io111(i.~ t/1• J.<//0 



Bravo na luta, o seu nome estú, portanto, vin

culado its gloriosas tradições da tropa n, que perten

ce; justo, cla riYidentc na paz, }t sua grande operos i-

O C:omanclante Geral, ela 1J1·igada Jlilitw·, S i·. Coronel 
Angelo de ,\/elo. acomJJanhado dos oficiai::; de seu R.<;
tado .llaior, cenclo-se ,;entaclo,;, ao centro, 8 . 8., (/ cü
reita, o tenente-coron<'l Cfr:ei·o ,-lugusto ll'elau.·en, e, ti 
esquei·cla, o mqjor Jlozai·t Fen·eira, i·especticwnente, che
fe e .sub-cite/e. • Lll'ás, d<' pé, 110:s ex:tremos, it dfreita. 
o :2.0 tenente dr. Aluízio Gi·a/ztlha e, ú esquerda, o 1.o 
tenente Emani Fenaz Jladwdo , Cf)ttdante.c; de ordens: 
ao centro, a parti1· da clireita, os capitae.<; ltudah Na
mos, , Lristide.., ('anaba1·1·0 Falceta e Oarlos Le1ris Fena.,, 

chefes ele ,'iecçüo 

rfade se destaca, finêllmente, como seu comandante 

~eral, evidenciando-se um chefe de admirü,yel capaci

dade de trabalho e de lond .vel t ino administrativo . 
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~EU~ OHGÃO~ TÉCNICO~ E ADMINrnTRATl~O~ 

O l 10111:rndante da. 

13rigada )[ilitar tem a assis

ti-lo imediatamente, 11:, qua

lidad e de' chel'<' de seu l~sta 

do )laior, o lenellte-c·oronel 

Cícero .\11µ,:usto \\ "elausen, ho

mem de aprimornclas vírtu

des, intclig:entC', c·ulto e ex

perimentado ol'icial. 
Te11.-rc1. Cicrr<J .luyu,to 1'1•lr111.<r11 

Chefe cio Estado .\laior Snas hclas q ualidadcs, 

corno c·idadão íntegro e soldado 

,·aloroso, o recomendaram desde os primórdios de 

sua. carreira militar aos mais dcSlêlCaclos postos, tendo 

os excrc ·ido com raro de,·otamento e i11cxc·cdi\·C'l leat

dade. E grac;as a isso. Yem o tenente-coronel Cícero 

.\uµ;us to \\' e lau scn prcstaudo incstimitYcis scrY ic;os 

it ( 'orpornc;,to no dcscmpenl10 da cleli<·adn e impor

tante comissi\o que lhe foi atrihuida. 

,., 
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.\ Jrc11te dos demais orgãos ou serví<:os que in

tegram a Fôr<:a) encontram-se os sep;u intes o fiei<• is : 

- Tenente-coronel Edmundo Ossllosky, na Inspe

toria < :eral de .\ dm inis trac;üo. - orµ:i10 auxiliar ime

diato tlo ( 'ouse ll10 (;eral ele Administrêh~ào e do C'o

nrnndo C:cral. 

Distinro e-amarada, brilhante e Yaloroso oficial, 

octqxt o tenente-coronel Edmundo Ossnosk,Y êsse alto 

pôsto da aclmiuistrH(ilo da Fôrç-a com real brilho e 

in ,·cj(t YCl capac idad e de trabalho. Cidacl,i,o ou soldado, 

- impõe -se pelo .ilibado 

cani,ter que possuc e pela 

corre tn. ma.neira como cn-

cara. o cumprimento ele 

dever . 

Xa tropa., cm que mi

litou longos anos, clen pro

,·as irrefutúYcis de des-

med ido ,·ator e elevado 

espírito de sacri f'icio. 

Ten -Gel. Edmundo Ossuosky 
Inspetor da Inspeto ria Geral 

de Administração 



• 

.. 

- ('apitâo cio Exi·n·ito. scrYindo, em comissi10, na 

P'ón:a, 110 pôsto ele major. H éli o Pcrns Bra ~n, mt J)i 

reto ria <_; era l de I nstnH:cio . - orgi10 t{·c1~ic-o que fun 

c iona di1·etame11t0 subord ina do ao Coma11do Gern.l , 

em c:ujo nome dirig-e, coordena, orie n ta e fiscnli7.,t a 

insrrnçúo minist r;i da tanto 110s estabelec im entos ele 

ewi110 c-01110 nos c-orpos de tr opa. 

Ded icado (' s inC'cro ami go da Urigadn 11 il itar, 

.1/ajor 1/1-lío Per,·::. flruga 
Diretor clu lliretoriu Ol'ral 

de ln~trn çiio 

<.:omo hú demonstrado cm 

tôdas as <'ir cunstftnc ias de 

sua ,·ida 110 seio da Corpo-

j o r H {•l io Peres Brng-a 

a s i m p n ti a e amizndc 

de todos os sens elemen

tos. P ortrulor de aprcc·iú

Yel c:ultur a1 inteligente , tra

balhador inl'atig(1Yel, ja-

mais mediu sac:r ifíc·ios 110 

emnprimc nto das úrdnas e difíceis tarefas que lhe 

mm s ido eomct iclns . impondo -se pcl. t rntidito e l'ir

mcz:i ele princípios co 111 <1ue Yem diri~indo um elos 

mni5 important('B 0r~f1os ela admini st ra<;úo ela Pôrc;a . 



- 'J'ene11te-coronel Artur Hoclrn.) no Sc1Tiç·o de 

Intcmdência, - departamento encarrep:ado de dirigir 

a suhsistê11cin e o abastecimento µ;ernl da Fõn;a . 

Te11ente-coro11el Artur llo<·lw 
Chefe do Serviço de Intendênci a 

É o tenente-coronel Ar

tur Roclrn um dos grnndes 

hatalhnclores em prol elo 

engrandec imento da Cor

poraçüo H qtie pcrtem:e . 

. J.i exerceu Y,írias cornis-

soes de ordem p C1blica em 

momentos crít icos da \'ida 

do Hio ( : ra11clc e do País , 

desempenhando -as com mnito acérto e üttcligênciH, 

segundo atesta a. hrillrnutc fé de o!'ício de que é 

})Ottador. Xo atual cnrgo 1 ,, cuja frente se enc·on

fra) tem con fi mm do êssc conceito . 

Sem dúvidê1; 6 um oficial de gn111dc c:apac:icln

de ele trabalho e de aprec iável tino aclrninistra

t iYo. 
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- 'l'enente-coron0l Uc n ·úsio Rodr igues, no !-;erYi

ç:o de Fundos, - departamento destinado a p rove r as 

necess idades pecuni,írins da trnpa e nssegun1r o cm

prêgo rep:ular elos rce;urs0s financei rcs geridos pe

los cli,·e rsos orgi1os de sua . administn1ç·i'to . 

Extremamente z<'loso, trnhalhad or in l'a t ig.íYcl, 

exc:ele nt e administrador, tem o te11entc-co~·onel <:er

y (1s io Rod rigu es t ido destacada at1rncJ10 ü frent e do 

important~ ~cn · ic:o que dirige co m m11ita, c lari,· i

dêncin, impr imindo -lhe segnrn e e ficiente ori enta<J 10. 

Ali;-'1s, outrn 11110 pod ia se r a n orma de cond ut a. 

dêsse distinto ol'ic in 1, ta l o grirn de operosidade por êle 

re,·e lado noutros seto res da admin istr a('ão dn Fôrça . 

Dentre as comissões de 

cHxúter mi lita r como de or

dem púh l ica exe r1;id,1s pe lo 

tenente-coronel Uerv."1sio des

taca-se a de comalldantc do 

<.' o r p o de H o m b e i r o s1 

em q u e pôs em cYidên

cic1 qL1a lidad es ex cec io -

11 ais, dirigi 11do-o, num perío

do de plena l'COl'º'alliZaÇ'ilO 'l'e11e11te-co1·011el Ger v1isio Rodl'i{JUCS 
b I Chefe do Serviço de Fundos 

com rara e inYe:iú ,·el maestria. 
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- J .o tenente Lldefonso Pereirn de Albuquerque, 

no , ·en·iç-o ele ,raterial fü,tico 1 - orgiío destinado a 

proYer as necessidades da tropa no que respeita ao 

armamento imprescindíYel it sua eficiência mil itar. 

1. o tenente Ildefonso Pereirri 
de Albuquerque 

Ofici,ü j0Yent 1 j,í , en

tretanto1 se destaca pela for

ma corret..-1 e inteligente com 

gt1e Yem dirigindo 1 hú .:tlguns 

anoa 1 embora em caníter in

terino1 êsse importante or

gf,o administrat ivo. A isso, 

alia c1ualidad es <i ue o reco-

ChetP do se1311~~/e ~!ateria! meuclam it estima de seus 

camaradas e it consideraçüo de seus superiores hie

rúrq uie:os. 

É diligente, ath-o, trabalhador e possue es

merncla educac;ilo ci\ -il e militar. 

8 ) 
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- Tenente-coronel dr. -\ntenor < }r;1nj,1, de Abreu , 

110 , ·crv ic.·o ele Saúde, - importante departamento 

de snúde cujas instcc\hH;ões médie:ns Yão desde o 

1'<•11ente-col'Onel c/r . .111/cmor Oranja 
ele Abreu 

C:hcrc do Serviço de 8aúde 

dispe11súrio da u n ida d e 

at(' o h os pi t n l geral 

dn Fôrç·a, soh a denominn 

ção ele Jlospit,11 cb Brip;nda 

1\Iilita.r, cm <1ue todos os 

cnsos s:,o diagnosticados a 

rigor e tratados con ,·cnicn

tr>mcnte . 

Jú hit lougos anos 1 ex e r

ce o teneutc - coronel dr. 

A.ntenor Grnnja de Ahreu a chef ia do :Scrvic;o 

de Saúde. 

OrgAo de capibll importtrnria, tem t ido, n,'to 

há negnr 1 valiosa e el'iciente d ireçüo. 

::\fédico compete11te como ardoro~o sold,1clo, Yem 

êsse oficial contr ihui 11clo ele mane ira decisiva pelo 

desenvoLYimento e aperfe içoamento do departamento 

que intel ig-cntemente dir ige . 
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TROPA 

1.º B a t a l h ã o ~ e t a ~ a ~ o r e s 

O rganizado em 21 ·de outnhro ele 18~)2, com 

a denomi1rnç,·10 ele 1.0 Batal11:w de lnfantaria, ,·em 

desde aque la época prestando relentntissimos ser

v iços ;\ caus~t púb lica, qncr mi paz) como tropa. 

d isc ipl inada e cumpridora in t ran sigen te de seus deYe

rcs, quer na gue rra , batendo -se com ,·erda.deiro de 

nodo e hcroismo pela in tegr idade d;\, P,Uria, l'ie l, as

s im, ils trad ições dn. Corporaçi 10 de que <'• p:-ute 

integrnnte . 

Tem o 1.0 Batalhúo de Cac;,1clorcs o seu nome 

grnsado nas ma is fL1lµ;urnntes púg ina s da nossa his 

tória rnilitn r, desde os memorúveis pré lios de 93, 

onde ficaram hem assinala.das as suas inun1enh·eis 

arremetidas no sustenUeulo da honni nacional, at<, 

a cruenta e ingrata luta , ele J 9:3:2, em que cumpriu 

hrnvam ente o seu deYer . 

Tomou parte atiY,'I. e sa liente em tõdas as ope

ra,ões de gue rra desenvolv idFis nos períodos re ,·o

lnc ionúr ios que se s ucederam de H)2:3 a l S):?7. Re

novou ns provas de sua eficiência e de se u inque -

90 



hrn11túYcl rnlor em rn:~O. ,\tuou cm 1 !l:>:?, 110 E ta

do de Kito Paulo. E d;t mane ira hri l lwnto <·om que 

• 

1 

'· 

d ':,mpc11hou n.s rnis:;õcs que lhe roram c·onriacl;1s e 

ela scrcn idade e fi nnez,, com que ng·i u, assc~n rauclo 



o impt·no ela Lei. dizem cloqnentementc os <'l'J/ . .dos 
Si/.mifi cath ·os dos chcles a qnc esteY<' subordi ,w do. 

X essn ac/10, tc•,·c,. pon'>m. a lnrnc'11lar a perda 
clt· seu l>ra,·o <·omn11cla11t<·. c·oro11C'l .\pnrí cio Gon<:al
,·cs Bor~c::. .\ mortt• i111pla<·,·1,·el ,·em arrebat.i-lo 
elo seio ;una 1nissi 1110 ela ram i I ia e do c·o1w í v io <los 
seus chc l'C'::-. c·an1ni",1tlas. suhorcl i11nclos e ;1111iµ:os, qw1n
do ainda (•ra ele se cspcn 1r <IC' sua pc soa retc,·.111-
tes scn·ic:os c•m hem cih P11trin. do Estado <' d a Rr
púlili ca, tnl o vi~·or de sua ,•xistêncin. <·onsng-ra da 
que foi int r irn e 1tl111e1 .. rndamcntc ao sc rYit:o público. 

.\ dcstacad,, . enfrµ: icit e hri llrnn tc atn açi'to do 
valoroso 1.0 Batalh; 10 de ( 'n<:adores muito deY<·111. 
e:1fim , o Hio C:ra.ndc <' o Bra sil. !la s rases dil'í C'eis 
por (tllC !1•111 Htl'êl \ 'C!'S.lclo. 

Te111'1tlt'·COl'()ll('i .I/011/JPl ,\'11111'.< da 

( ·0111anda-o o tcncnte-c<>ro· 

nel )Lrno el \'un es da Cc:--t.1, 

ol'icia l portador de urna bri

llrnnt<:' f<'· de otkio. 
8n<'·q.(ico, cu lt o. valoro

so . (• ta m h <· m um d o s 
~rnndes bnrnlhaclores pC'lo cn
µ:rnnd cc·im ento da Corpon1<;üo. 

Xa \·idit rnilitnr corno na 
,. id n púhl ica. lem exe rc·ido 
níri:,s comi ssõe de rclêYo, 
seguind o semp 1 e e in\'ilria -

('()S /11 

Comundante do 1.0 Batalhão ele \ 'P llll ú llt e a, l1l CS1l1/l ll 0 1'11lil de 
C:i(·adorl's C'Ollcl lll,l. pau t :1d1t (l llC tem 

ido dentro elos mais s0, ·eros pr inc·ípi os da disc-iplina 
e do ain or ao c umprim en to do dc,·er. 
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2.º Batalhão ~e Ca~a~ores 

O rg;anizado em 15 de fevereiro de l H93, na 

emer~!;ência da luta. quando a manutcnçito da or

dem se fazia seutir, snrgiu para a. Yida jiÍ , no cum

prime11to do sagrado de\'Cr de vela ,r pelo princípio 

da autoridnde e pela cstnb ilidad e do País e de suas 

institu içües. 

i\lal termi11aYa "' slrn, orp;u11izn<Jto1 que teve a 

dirigi-la n capacidade de um valoroso oficial do 

E:--:ército, Cipriano da Costa Ferreira, toma parte 

em renhidos e san~rentos combates, entre os qua is 

hú a destac,1 r o de 'l'raírns 1 como expre i \' a púgi · 

na de sua histórin. 

Em ligeiros traços, como o fazemos, não pode

rão ser pormenori;rndos os relevante;, serv iços pres

tados por esta braxa unidade ao Rio ü rnnde e ao 

Pais: mas mesmo sintet izand o-os, verifica-se que o 

seu concurso em tôdas as circunstih1c ias assinala

se por atos ele admin"wel valor e sublime nbncgaç;io. 

'ua e:xistêncüt (•, em verdade, che ia de arris

cados e decisivos lances de bravura e heroismo. 

Quando a repressito elo movimento subwwsiYo 

de H):23 veiu recir1mar a sua cooper açfl01 apr esta-se 

e parte para o interior do Estado, prestando incsti-
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rnáveis serviços, na. defesa da ordem e da legal idade . 
Em 1924, deflagra a revo lução em Sào Paulo . 

Nessa emergênc ia, novamente teve o 2.0 Batalhão 
o ensejo de pôr em relêvo a sua intrepi dez e o 
seu acendrado patriot ismo. 

Irrompendo, em 1926, novo movíme nto arma
do, mais uma vez comprova a su,i condiçito de un i· 
dade destemida e batalhadora . Parte em busca do 
inimigo, atravessando o nordeste brasileiro . Só re 
gressa depois de haYer cnmpr ido dignamente a 
missão que lhe fôra comet id,1. 

Fachada p1·incipal do Quartel do 2.o Batalhão de 
Caçad01·es. (Pôrto Alegre ) 

Em 1930, o povo se levanta para a redenção 
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ela P.'ttria. < l Hi o ! : r:rnclt- int e i ro \ ' ihrn, de c11t11si.1~

mo <' o Y:tloroso :!.º B:11:llhiio o ac·ompanhn . derr:\

ma11clo o sanf!'IIC p:c11crogo e 11obr<' de sc·us llo111cng 

en1 holoc:'n1sto itt1ucla llcrc',ic-a c·rnziuln. 

Gxplodc. cm julho de 19~:?, o mo\"ime11to n•\·olu 

C'ion:·1rio cm Súo J>anlo e p,H·a 1;·1 mn,rc·lta a hraY::t unida 

de. f .uta: $Ofr<' prirnc;õ~s: \·ene<': e \ 'Olta it caserna co

berta de p;lórias e sat isfeita por ter cooperado parn, 

Tropa de i11fanloria da Briyacla ,1/ililar desfilando pelo 
Ace//icla Bor!J e:; 1/e J[ ecleiros , 11a Parada .liililor reu li w du 

a , de Selemhro de 19-11 

a rna11utc11<:;t0 do rep:imc e d,ts i11sriluit:ües 11adonai 

\ ·olta a paz 110 seio ela Famil i.1 l~rns ilcira e 



eom ela ,·olttL nv Rio (-: rnnde o 2.0 hatalhüo, ao 

qua l csc:'i rCSC'l'\'.ldo o mai s glor ioso cios <·ometimen
tos : - o ,·c11c·cclor de taurns jon rncl,1s troca o [uzil 

pelns rud es pús e pie;n retas, i 11 i dn ndo ,1 c:onst n1~·fto 
do rnmal fé tT 1c,O .\Lep;rete· Qu,1rní. 

Xn guetT,l, c·omlrnte:n com nohrc;;,11 pe los mais 

alt0s i111'erC,sses <b Piltria i tHt p,1z, trnbnlhon dig11n· 

mente pe lo cng rnn cleC'im en to cio Ri o <: rn11cle e cio 

Bras il. 

C 11 id,1cle modelar , coll ta com uma trop,1 ôt ima
nwn tc i11stru icln . 

1'e11enll'·:·onJ11el ./11slino .:f(ll'(Jll<'s 
<f,, Oliveir a 

Comandante do 2.0 fü1t,ilhão 

É seu ntua l c:omand.-rnte 
o te11cn te - coronel .J ust i 11 o 

.:\[a rques de ou, ·e irn. 

Cidnd.-10 ele apl' imorada s 

,· ir tud es, ,nii ;tar bdoso e <li

g 110, é o tenente· ro ronel Ju s

t ino l'itn : ra de gra nele pro

j eçüo no seio da. Br igada -:\li

mar . 
Pel,t nobreza de seu ca-

1 úter, pela sun se,·era i11te·· 

griclnde o pela. hondncle ele 
de Cllçadores seu nrngnitn i!HO tora~·üo, im -

pü'l.·SC <'SSC. iluRtre olkial i1 est ima, ao respe ito e it 

nrn is nlta co 11siclcr ,HJ10 ele seus supe ri o res, coleg, ,s e 
subo rei i 1rnuos. 
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~.º Batal~ão ~B Ca~allores 

Ü :3.0 B,ltaH1i10 ele ('ac:ad o rcs foi orgnnizaclo 

n ::W ele julh o ele ll-1!);3, pondo-se dC>~dc l og-o cm cYi 

dênc-i,t c-omo Ullidad e disc-iplinada e agt?('l'ridn. 

Pr o,·êm cus e lem entos ela bra\'a Di, ·i:;ito do 

X ortc, co111 n qua l tornou pa rt e cm iní1m cr .1s refr l'

~·.,s. batendo-se sc111prc clec·isi\'a e clcnodaclnmcntc . 

. \ t<' ag osto de 1 9-1, ma. ut(•m -se c111 co11$tn 11tc 

nti, · icladc, jú no território riog-nrnd cnsc , .i..í nos E s

tad os de Santa C'iltarin ., e Pn rn11,í. parn onde mar 

e:lrn rn. vcn e:cndo túd,t so1tc de p 1·i\·ac:ôc::, em pcrse
p:11i1:,io its fôr<:as rcvo lu cio11i1rias de· Oon1cre:i11<10 Sa

n,i ,·a, <.:0111 as <1uais muita s ,·c•zes se defrontou e vi

toriosnmcnte ns comhatC'li. 

Ern julh o de lfü):>. fixa su,1 séde 11cs111 C':t

pitnl. cons.c1·v,rndo -SP clní t'lll clian tf' int cµ:,:aclo na sua 

miss.io clC' hem sen ·i r ,\O Rio(; randc e ,\ Rcp1'1hlic-a, 

11a manutcnç-,io dil ordem e scµ:urn11c:a púl>lic·:1s. 

~ohrc, ·ém nov os mo\' in.c 11tos nrn1aclos e outros 

tantos lourns <'Onq11ista o :3.0 hntnlhi,o. 

C'onihat c. cm 1 !12-1-, ns l'ôn;ns re\·oltH·ion,í rin s 110 

Estado de Sito Paul o, ao l<ldo de eleme nt os de ou

tras unidades ela lfri gacla ) Tilitar. rr~a11clo o solo 

!) ( 



handeira11tc com o snngu c ele muit os de seus co111-

panheiros . 

Em fi ns de ln2 :), segue parn o i nteri or do Pa ís, 

atnn- essando, com ill gentes sacri l'ício , cih·ersos Es

tados nordestin os. Foi no desempenho clcss,l ,írdua 

mi ss,·10 que a fatalidade roub ou h YidH dois d ignos 

camarada s : - o tcnen te-corone l .\.rtu r Ota Y ia no 

Ouh'o aspecto da Parada Jlf i lilar r ealizada a 7 rle Setem
ú1·0 de 1.9,t t , em qu e se vê tropa ll tJ inf((,nlaria lfo 

Bri.(Jada J!ililar 

Tnwas sos Alrns, brilhante oficial elo Exército Xa

r,io1rnl, ()Ue senia, em <.;omiss,101 11:1. Bl'ip:,1cla ) l ilitar, 

na qunli chlde ele in strnto r , desde ô ele dezeir1hrn de 

DR ____________ __, 
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HH7: e o nüo menos Yaloroso 2.0 teneutc íl vio de 

Abreu t>aivn, llllHt de suas meliantes cspernnc:as. 

) 1 ilitar hrnYo, c-ompetcnte, nobre e generoso, 

constit11in o infúust o pass.uuento do tenente-coronel 

'l'nt, ·assos um verdadeiro golpe pnrn a tropa esta

dual, no s0io da qual gTangeou a cstimn , e conside

ra ç.:-10 de seus chefes, canrnrndas e subordinados, sem 

distin~·ào, tal a i~dômita bran1ra por si r eve lada, 

cond11zindo , com inabúhtvcl firm eza, seus elementos 

i1 vitori,1 em memorú,·eis pelejas, tal a cxpontanei

dad e e presteza com que atendia . os scrvi('os que 

lhe cstan1m afetos, na sua imp ortante missão, tõda 

desdobrada cm hencfício do maior grau de ericién-

1 ·i:sta rio Quw·tel Ueneml ria Jfriyw/a Militar (J',irlo . llef11·e) 
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eia da Fõrc;a, pel}t qual sempre e muito se·desvelou. 

Em 1930, participa o 3.o Batalhei.o de Caçado-

res da gloriosn. jornada de outubro; e, em 19:32, con

serva-se nesta . cap it al, em missão de ,·igilttnciH, pron-

'v 
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to, por(•m, para cooperar na jup1li1<:ito da rcheli,1o 

pHnlisca, si ncccss.'trio fos e. 

DHi Ht<'· os clias que Htravessnmos, como 1111i

cladc de el ite, coesa e disc·iplinmla, Ycm cumprindo 

rigorosamente "'s ordens emanadas dos po(lerc com

petentes . 

• \ Sllêl l're11le. <'ncontrn-sc o t011c11tc-coro110l 

Florestn110 de ~ouzn U uterrcs, oficial de csclareCJida. 

int0lig-ênC'ia, portador ele apre('i,íYcl culturn e de 

louY(1Ycl tapac:id,1de ele trnh:11110. 

Ciclflcliio dotado das nrnis 

belas qtrnlidnclcs morais, <·. 
sohretuclo. como solcl.:1clo. <·on

cicnte elas responsabilidades 

que lhe rahcm, que sua peS·· 

son mais se c, ·idc11cia: c·um

pridor rigoroso dos clcYercs 

que lhe sf,o ntl'ihuidos e ex

trcrnanicn te '1':Cl oso pelas tra. 
Te111•11ll'·tom11el Flor,,.,tano clr 

Soma (;11/1'/'l'l'/i clic;Ocs dn Corpo l'i\~·ftO ;l t1 llC 
<:omundantc <lo :1.0 Batalhlio de 

C.:açudore~ pertence . 

Co111andantc ainda jo, ·cm, 6, todaYia. êssC:digno 

ol'itial nma elas exprc sões m,íxinrns cln ntunl gcrn

~·i"to de o!'icinis dn Brigada :\! ililar . 



l 'i.<:fa pa11or/in1fra do //ospifol da lfr iyada Jfili t,11· 
r f><1rfo , Lle{Ji·e C'1·istal ) 

.Jal'di111 illf emo do 1/o;;;>ital da lfr i{Jada Jlilitm· 
( rloe11fe:, e111 lioms de l'<'('l'<'iO J 
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tº Batal~ao ~e ~a~a~ores 

Cr c,1do po1· decreto de l.J. ele j aneir o ele rnu 
e organizado a :?l de fe,·crciro do mesmo ano. o 

-1-.0 Batnlllii o de Cat;aclores ou -1-.o Hatalllúo de ln 

raurnria ) Jontil<ln . como ori~in,íriamcntr se denomi

nou, fo i o dcsclobran1c11to l<igico ela sitt1H<J10 geral 

do Esta<lo. r<'ecm-saído ele tmrn gTa ,·e c·onfusiio in

testina. 

Inµ:rcssanclo no quadro orgiin iro da Bri ~;Hla )íi

li tal', por ocasiúo dú surto rc,·oluc ·ionúri o dessa (•po

c·,1, distinp;niu-sc em tôclas as açôcs em <1uc tomou 

parte. c:onquistnnclo uma l)rillrnnt e l'ôlha ele servic;os 

que o destaca pela cncr~ia e deci ',lo com q uc sem

pre p.111tou sua. condu la no cumprim ent o cio dever . 

(~ncr noa períodos pac-ificos. <'omo elemento de 

ronfia1H:a, do Uo,·êrn o do Estado e ele rrspeito no 

direito ele seus concidacliios. no sC'io da soeicdadc cm 

que \ ' ÍYC , quer nas eonjunturn s dil'í(;cis <l.i p;uern1, 

onde sua a tn,H:flo foi das llln is decisi rns. o -1-. 0 l~a

tal ll.i o ele Ca~·aclores const i lui u f a lor poderoso no 

restabelec-i rncn to da c,rdem e da sc'µ:11 ranc:a pú biiras .• 



afrontando sempre, com desprend imento e rcsigna 

ç·üo, todos os sacr il'ícios qne lhe !'oram impostos . 

.Assim foi de J9:?-l- a Hl27, pondo it proYa nos difí

ceis tmnrns por q_ue passou um elevado ~rau de dís-

10-1-- - ---- - --------' 



cipli1w , ct'iciêncin e (·ombnti\'idade; em Hl30, quando. 

em face d:1s c:on li ngências do momento, íoi reorga

nizado com a denominac:iio de -t.0 Batalhã o de In

fantaria: e, por último. em Hl32. t'm que prest on rele

vantíssimos ser vi ços. e11riquccendo de tal rorma o seu 

jA t.10 p;Ior ioso ,,cervo ele glórias com out ras ta ntas 

conquist adas através i1(lL1cla rude e penosa rampanha . 

Dirige o.s destinos desta 

Yalorosn unidade um dos 111ais 

brilhantes ornam entos cl.-1. l!l'i 

µ:ada .\lilitnr, o tcne1lle-c·oro

nel Camilo de )!orais Dias 1 

cuja compel(·11cia profissional 

e cl'ic iê11c-ia de at;i\o e111 tôdns 

ns cire:m1stúnc·ias de sua e-ar-

reirn como soldado, co11stit ue 

moth·o de justo orgnlho parn 

a, tropa a q 11c pertence. 

<'i<ladão de excecional 

Tr11e11le-corull(•/ ramilo de .llornis 
Dios 

Comon<lunlc do 1.0 llulalhüo 
de Caçadores 

enve.q .rndura. militar de Yasta cultura. de lúcida in

tel i0·ência e du ~-rande tiroc-inio ndmi11istrnth-o, o 

seu nome (• símbolo de tcnucidndc, de dedica~·ão e 

de amor ao cu mprim ento do de,·ei·. 



5. º 8 a I a 1 ~ ã o ~ e ~ a ~ a ~ o r e s 

O :5.0 Batnlhito de 0,H;adores l'oi organizado 

a 8 de març·o de 191\ com o nome ele Grnpo de 

"\[etralhadorns, tendo como sen prüneiro comandan

te o cnpitiio Augusto .Janu,írio C'orrêa, soldado da 

,·elha estirpe, denodado servidor da Brigada .:\rilitar . 

'l'em a tropa riognrndense em Sll..t b istória he

r6is qne de,·e cu ltu<1r pelos seus exemplos de ci\"is

mo, pet..,s suas liç-ôes de al>ucgaçf 10, de espírito ele

,·ado de sacrifício, de desprend imento pe la P,ítr ia . 

O comandante .Janu.ír io Corrêa, como era . mais 

conhecido o heróico comand<1nte do 2.0 reg imento de 

ca,·alarifl, e:, n111 dêsses grandes vultos, em cuja exis

tência abtmdam . exemplos dignos de serem im itados . 

'L'odo o Rio fin1ncle admira o seu valor e os 

assinala .dos serviços que p1:estou em momentos grn 

YCS dn ,·ida do País , derramando, por rim, o seu 

snngue genernso e 11ohre em holoc;íusto i1 Pútria, 

num dos grandes feitos de sua, história , militar, -

no memor.ível combat~ ele ·erro da. Conceiçilo, luta 

que dirig-1n com n-.ra maestria e na qual, a peito 

descoberto, em lances dignos ela heroicidade reve

lada em todos os tempos pelos nossos guerreiros do 

passado, emborit gr1-1.vcmente ferido, conduziu seus 
,, 



... 

<·omnndnd os cm c:argns arrojadas, qtichnrndo pelo 

ímp eto clns haioncrns a mortil'cra fuzilaria de 11111 ini

mi~o grandcrncnte superior em nt"i111ero. le,·.rndo-o 

no pfl11k0, i, dcsordclll e, co11sequcnt cnie11tc, a uma 

fragorosa derrota. 

Hc1ncmorn ndo, a.indn que em Ligei ros trn<:os, 

o se1Ti~·os d<> la hrilhantc unidade,<·· ju slo que c,·o-

O Cml. cio 42 B. C. em palestra tom seus ofi t iai . ..: sôbrr de
te,wina<lo lraba l ho realizado pela unidade ele seu comando 

quemos n efíµ;ic dêssc p;ranclc soldnclo, óra desapa

recido do ecn.írio da ,·idn, relembrando , a sim, um 

pnssndo glorioso, por isso que <· da tracl iç:·to qno se 



nutre a alm;1 das eoleti drlades. ":Ka Yida dos gran· 

des homens, dos ciclnfü1os prestantes, qne (; r.. Yida 

dos heróis, rx istcm Li<J,cs magnificas qne devem ser 

recordadas'· . 

... ~a grdcria de seus comandantes, possuc, pois. 

o .).º Bntnlhüo de < ·,,c,·adorcs uma significativn figu

ra . Chefe exe111plaríssimo. homem de desmedida hrn

Yura, 11m pcrre ito solch1do em suma. 

T ropa disc ipl i11.-1da, tem prestado cm todas as 

rases do sua existência assi11.1lados sen·i~·os i, nacio

nali dHde. 

1 ,ogo apó' a su,1 organ izaçüo. jú ern lan<:ada 

110 teatro <los 11C'ontecimentos. <'011stituindo uma Com

panhi:1 de ::'ll ctrnlhacloras Pesadas, participa. cnlüo, do 

mo,·i111cnto rcYolucíonúrio irrompido no Estado de 

, 'ão l'anlo, sendo dig-11a ele realce a attlêl~·ê·to <1ue tcYC 

nessn penosa campanha . 

. \ 110s depois. tomn parle atíYa 11a gloriosa ar

ranc:icla ele 19~0. E, íinalmc11te, cm 1 !)3:?1 nilo tre

pida cm se colocêlr ao Jaclo da lcp:al idade. Xova

mente c·ombate em Súo Paulo, coopernndo de manei

ra. decisiva e eficaz na dehclnção dac.1t1ela lutn in~ 

~ glória. 

l._ __________ lOk --------
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)la .' si nn lu ta deu admir,h·t•is exe mpl os de 

bran1ra , con t r ibuiu na. paz pelo progresso e cn~ rnn 

de r imento do Rio C:rand e do Sul, dedicando- e du

rant e v,i rio s :rnos i1 const rn c;úo de 1·otlovias e estrn.

das de ferro. Xrsse nob re comet im en to, empregou 

todos os seus esfun;os, el<~,·.illdo ninda rnais as suas 

be la s tradk;ôes de unidade de esco l. d isr ipli11ada u 

Comandi\ -o o tenen te-c·oronel .\ lenC'a. t ro llrn ga 

de )l enczes, ofi<:ial t ra balh ador, competente e digno. 

Dcc·idid o e c11crgiC'o. possu idor de notú ,·ci ca

paeich1dc de l rabalh o, ,·cm imprimind o :'1 Slla utüda

de sad ia e e l'icicn te ol'ic11tnçüo. 

Pcrsc,·crnnte , tenaz, c1l

t iYo e ,·aloroso ) jam ai me

diu sac-riííc ios no enticlo de• 

c umprir hem e fielmente os 

de , ·cres qu e ll1e s,\o ,itrilrni · 

e.los. co rrespondendo. assim. 

plcnnm cn te it c:on t'ianç·a com 

que hú sido dist inguid o em 

tôd as as Cil'('llllSttrncias dr 7'1'11('/1/1' • (;(}/'Oltel . lll'I/Cüslro !Jraua 
rte .lfe11nl'S 

sua carreira militar. <.:omand1\~
118a~?tJ~~e~Mulhiio 

----- - - - ----- 10$) --- ---------- · 



Corn~an~ia ~e Guar~as 

Cr cadn por decreto de (S ele abril de 193G, 

SllH organização só foi cfet i vada a 20 do mesmo mês 

e ano. pro,· inclo seus elementos da 3.a c:ompnnltia do 

4.0 Batalhão do ln l'.'tntar ia :\lontadn , atua l -tº Baü1-

lhito ele Ca<;aclores. 

Teve como seu primeiro conrn11cl1111te o cc1pit,·to 

Júlio Lnnr inclo )laehaclo, hoj e na inati\ ·idadc . Ol'i

cial intelig ent e e trabalhador, impr imiu desde log o 

a. esta disciplinada unidad e nma segura e eficient e 

orientêlÇüo, tornando-;i rnrn, tropa de elite. 

Acha-se desd<> sun c rcM:ào cmp rcgadn no ser· 

viç-o de v igi lft11cia do Pô1to do, Rio (:rande e no de 

guarni<;fío dil rnesm;t c·id cHk, onde ten 1 strn sédc. 

~úo ohstnnte o sen pouco lc111po ele ati\·idadr, 

tem segu ido i11Y111·iú,·elmcnte a ll1C$ll1:l normn ele 

cond11tn d,1s Yelhns unicl11des da. tropn est:iclunL Parn 

tal desiderato 11110 mede sacr ifí cios . Xüo olh:t ohs

t1tculos. Cnmpre i't risca os seus tlc\'crcs . honrando, 

clcstnrtc, ns tracli<;<'>es <la Brip;acln )lilitnr . Dai o ele

Yaclo C'onecito de que p;osa 110 seio da soe:i<'dHde e 

a ron l'i,ui<-:n que lh e Liepositam as m1torid11dcs e o 

po\·o J'iogrn11clino. 

---------- 110 -- -·-------- · 
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.\ sun. fre11tc, c11co11tra-sc 

o e n pi t ft o [1:clnnrclo ( '01T(•,1 

]l l ach,1<.lo. 

Jon.•m ofici,il aind,1. tem, 

n ü o obstante, dcmo11strndo 

c1 nalidndc . q uc o recomen · 

dnrn i1 considcrnc:ii.o ele seus 

uperiores. 

1l u ito dedicndo ao ser

c11pit<io t:duardo Corrêa .lfatlw<lo ,·ic:o, trahnlh,ldOl' e illtcligen
Comandantc da <.:ompunhiu 

de (iua:das te, YClll orientando rlc modo 

::issús Lonnh·el a sua unidade, procurnnuo, nssirn, 

tumprir <.:om exntidüo os deYercs que lhe sito impostos. 

J' isla do (;uarlel ela Companllic., de Guarda .,· 

111 --- ·---------""- - ' 



1.º He~imento ~e tavalaria 

O rganizada a 10 de novembro de lB02. em 

períodos de g rnYcs apreC::nsões, era esta. no \·c l uni 

di\dc dias d€'pois cha mada ao cnrnprim ento do de ve r, 

segu ind o parn o inte rior do Estado :1-t'im-de comba

te r as hostes fedc n11 istas . 

S o doloroso tra nsco r rer dessa fatricida luta, 

suportou rud es go lpes, cm sanguinolentos co mbat es , 

deixando logo patcntenclo o se u Y,llor comhn t iYo. 

Tnhandu i, Upa mar ot í, Capã.o das Laran ge iras e ou

tros, sito nomes que recordam feitos brilhantes e, 

como marcos imorr edou ros, bem mostram o hero is · 

mo de seus componentes . 

Dois anos de crncntas e inin t<c'rrnptas lutas 

atestam de modo elo cluentc n sua operos idad e. \'en 

ccclora de tôdas as jornadas, JHíO só yuando a lu ta 

se desenrolava dentro de nossas l'ronteiras, cu jo te r

l'itório palm ilho11 de norte a snl e ele leste a oeste, 

como quando teve por teatro o Esta.do de . 'anta Ca

ta rina. que também percorreu de um extremo a 

outro atraxés de ínvi o sert.10 . Sua. atnaçno nessa 
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emc rµ;ênl'ia l'oi eficní\ e de alto Ytilor. Snportou 

com Yercladeirn resiimaç:i'io e estoi<-ismo tôda aqu<.:la 

pcnos., truz:Hln, c:,;po. ta aos maiores Sê\{'rificios e 

p ri Yêl('ÕC:-. 

D11rnntc os longos anos de p,!'l. que se segui
ram. nilo só esmerou -se no apcrl'c i<:oa111cnto dos seus 

Vista e.eterna tio quart el do J.0 R. e., em Santa Jfar ia 

quadros. intcn. ifi('n11do a in tru~:úo cm todos os eus 

ramos, nrns níncl.1 muito eolahoro11 11a nurnutcntf to 

dn ordem interna, it ~omhra d,\ q11nl h;i se de do
brado t f,o prom issor~nmcntc o pro~rcsso cio Hi o Gnm
de e d0 Brxsil. 

-------------- ll :; ----·----------· 



Poi parte saliente nas diversas reYolLlÇ'ôCS qne 

contml>arnm o Estado e :1 Rep úbl ica, de l 023 a Hl27, 

conservando, assim, intactHS as belas trncl íções de 

nm passnclo g lorioso e digno . 

C'omo as dema is unidades da l'ôn;a r iop;ranclen

se, cooperou decis i \·;.unente para a v itória . do em

polgante mo,·ímento 11acio1rnlistn de rn~o. 

Süo pron\s nltarnente honrosas e desvanecedo

rns as referências oficiais que lhe Wm sido feitns . 

em t.-\l sentido, pelos nrnis elerndos poderes da Re· 

pública e pelos che fes militnres qnc estiYerem i1 

frente dfls opernç·ôes de guerra em que tomou parte . 

Couhe-lhe " glória ele ter por seu pr ime iro co

mandante o hmvo tenente-corone l Fabri<:io Bat ista 

de Oli,·eiri, P ilar, como a gniar -lhe os passos no ca

minho do deYer . Gue rr eiro destem ido, depo is de 

presta r re len mtes serv iços, condu zindo Yitor iosa

mente :: sua. unidade através os mais snngren tos 

:-..---------- - - 1 1-t. ---- - --- --~ 
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comhates, tomba it su.1 fre nte lleróiea111e11te n G de 

setembro de 180-1. 

(: uarda. a. Brigada :\til ita r, re ligiosam ente, em 

sua memória. e 110 co rn~·úo de seus componentes o 

nom e au gusto elo ins ig uc soldado <; 11ja figura se pro

jet a, sobra n ceira Clll nossos d ins, c·omo exempl o Yi-

hran te de re11 ú nci; ,, snc ri l'ic io e nb110.gaçüo . 

. \t estado l>ra vo 1.0 R. C., 

en eontra -se o nrnjor l),1\'id 

de OliYeira. Rego, que o co 

manda em carilt c l' interino. 

Ofic ial de comp ro,·Hdo 

valor, t rabnllrndor , cledicndo 

ao se n ·it;o e cu mpridor e x..lto 

de se us deYeres, Yem, assim, 

prestando bons se 1·,·iços i1 

Corpora~·ito. 

X1:1s campa nha s e111 que 

Jlojor David de Oliveira //ego 
Comandante interin o cio 

1.0 Hcgmienlo de Cavalaria 

tomou parte, po r tou -se com ,·ei·dadc i ro denodo, dis

t ingu in do-se em comb a.te, no Estado de S,1o Paulo, 

em 192-1, do qual lh e resulto 11 gra ,·íss imos l'eri

mentos . 



2.º Re~ime.nto ~e Cavalaria 

Creado por d<:c:rcto de -1-de fc,·erc iro ue rnrn1 

sna org-anizH(,·,io sti toi c fcti rncla a :!1 do mesmo mês 

e rino. li'oi SCll prirneiro coman cln11te o tC'neute-c·o

roncl .Ju, ·êneio '.\ínximili.1110 de Lernos1 ( 1ne he111 so u

h0. orient,'t- 101 imprirni11do -lhc nrn alto cunho de 

disciplinn 6 p.e rl'cit,t •x.·6mµn !e11s.10 ele seus de

,·e res. 

BrnYn entr e 11R mnis b1·,1yns uniclndes da Bri 

gada :Militar 1 possue o 2.o Regimento de C'avalaria 

mn passado digno e edificante. 

Sua açfio1 intemernta e distinta cm todos os 

tempos, tem se feito sentir em qualquer parte onde 

hi1 periclitado a ordem pública, a esta l>ilidadc cio 

reg·ilnc e as instituições-pátrias. 

Desde os primórdios de sua organizaç110 1 tem 

se mantido em constante atiYidade 1 prestando, com 

grande abnegação e inexcedível lealdade 1 os ma is 

relevantes serYiçcs. 

Pela sua impetuo sidade , comproYado espírito 

de sacrifício 1 revelados nas lutas em que tomou por-

.., 

,. 



1 

! 

te, tornou-se digno depositArio elas brilhantes tradi

ç-ões de heroísmo dos nossos ancestrais. 
Passou por duras provf\S nas revoluções que se 

sucederam de 1923 a l 927. E de como se concl uzi u 
nesses agitados dias de nossa ex ist ênc ia política, diz 

rj atnação decidida, enérgic ·a, v.:ilorosa e brava, que 

Fachada elo edif'ício centml do Qual'tel do J .o !?. O. 
( 8nnta Jfaria ) 

teve e qne ex igin sacrifícios de vidas preciosas 

e uma maior resigm,çêlo por parte de seus oficiais 

e praças . Lagoa Vermellrn, Capita Bonito, Passo dos 
''11/i" 

<.:h1edes, S,mta. J\faria Cbica, Picada do :' Aipo, D)ira
lll 

puitan, Vista Alegre, Quaraí, Carajas inho, Ponche 



}'i;;fn de um do8 pacilhões do Qum·tel do 1.0 J?. C. 

Yerde, Pn:iso cln Al'lnncln, ~Llr co do Lopes, Gnlpões, 
São Pnnlo 1 Santo .,\nn stúc:io. Serro dn Conceição e 
Ramada, siio reflexos de nrni'l vid,1 tfl.o cheüt de su
blim ,~s exemplos, refl exos de um glorioso passado a 
lhe inspirilr no presente e iluminar-lh e o caminho 
do futnro. transmitindo-se n seus sncessores e con
scnnndo ,; cont inuid ade ele seus brilhantes serdc:os 
e a gló ria imorr edo11ra ele suas aç·ões. 

Exemplos de i1wejúYel g}tllrnrdia e àe uma he
roiC'idFtde sem pnr, deram-nos nesses embates os seus 
abnegados of iciais e praças, muitos dos qunis j{1 silo 
dcsnparecidos da face da terra, in clus i\·e o seu pró
prio cornanda11tc, o denodado tenente-coronel Au · 

\ 



gnsto Jan ll,í ri o Corr(·a, sõbrc cujn personalidade já 
nos referimos . 

?lias si neste Estado, cm t.i o .írclna crt1Zêlda, 
teYc o 2.0 Rep;imento ele C:w alaria papel sali ente e 
soube com i11dômirn bravura desempenhar-se das 
missões que lhe l'ora111 comct iclns. sobretudo nos san
gu inol entos combates de Serro ela Conceição o Ri 
mada. lntas titilnicas, dev ido as <'irrlrnstiincias qne ' 
l he formn im postas. renfirmou sua inquebrant.íxel 
enr rgia cm 1032, cm , ão P,111 lo. 

A~ honro sa~ e <'xpressivns referônC'ias emitidas 
:i ~1·11 r<>~pcito pelo co11rnndnntr da Vanguarda dêlS 
li'ôn·:is Pm OpenH,:õcs do Exército Sul, constitn c cx
p re~sivo :1tcstacio de sua deslacadn. atuaç üo nessa 
emC'rg:êncin. 

E11tl'llda do (Jum·tel do J.,1 H. e.. em Santa .llm·ia 
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Eis ·como se expressou aquela autoridade militar: 

Ref'eifríi·io das pratas do 1. 0 Regimento de Cavalaria 

'·A atuaç .üo do :2.0 Regimento ele Cc1vala
r in cln 13rignda )[ilitar tem s ido tiio brilhante 
que cm ponco tempo eu lhe tenho n.:to nrna 
simp les r1dmirnçiio mas sim 11m \'e rdacleiro amor. 

Acredito que pelo Bra sil aforn não exista, 
uma fôn,;a <1 Lle trc1ha lhe e ti ue coml>atn como 
êste reg imento. Êle (' sempre a res.ernt ioex
got.-'wel de homens e de rec~ursos para n luta . 
E sabe combater, porque no mais emantnltado 
do terreno ni'.íO perde as ligações, nào va.ciln e 
não recí 1a. Sempre a vall<;>nndo é o seu lema . 
E combc1te com elegiíncia medb'IYel. ::N'obre e 
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valoroso, sabe po11par o inimigo que se entre
~rn ú sna guarda . Forte e incisivo acomete o 
adYersúrio que resiste e Yencc-o galharda
mente . Xüo descan<,·a nm momento siquer . 
De todo o êxito obt ido pe la. V. O. êle tem 
uma parcela bem distinta. E o maior fator 
dHs nossas v itór ias . 

Oficiais e soldndos, do seu comandante ao 
último homem, n;to Yi uma só Yacilação e tt1do 
fazem com uma disposiçi"io que encanta e nma 
energia que impressiona . 'fio os centüuros da 
nossa trop a:' . 

. 'e us destinos estüo confiados ao tenente-coro

llel Pedro Pereira Alves . 

Te11.-Cel. A'Ch"o Perei1'<1 ,111,es 

Comandante do 2.0 R1>gimenta 
de Ca,·alaria 

Il ú ,· .. í rios anos êsse 
d ist into e Yaloroso oficia l 
comanda o heróico '2.o R.C .. 
X este pôs to núo tem des 
mentido o eleYado c·o11cei
to de q lle gosa no se io 
da Fõr,a; como soldado e 
eomo cidad;ío dotado das 
nrn is belas vi rtndes. 

Chefe disciplinador, 
strn atuação it frente do 
2.0 Reg-imcnto ele C'a,·.-l\a: 
l'in se (·aractcriza por uma 
bem compreendida e bri
llrnn te orienta<,·úo no se n-

t ido de nrn.nter intactas as trad ições 1g lor iosas da 

un idade que in te ligentemente diri ge . 



3.º Re~imento de Cavalaria 

C read;:i. por decreto de 7 de outubro de 1930 

e organizada a 1-! do mesmo mês e ano, quando a 
alma da nacionalidade , ·ibrnva de enwsiasmo pa · 
triótico, na cruzada redentora, irrompida, a 3, nào 
che~ou a part icipar do g-lorioso acontec imento que 
ernpolgon o Pais inteiro. 

Entretanto, a.-pes,ir-dc constituir urna das mais 
novas unidades da Hr ig;;1da. ~Iili tar, j.'t conta com 
uma apreciún'L fõlha ele servi<;·os prestados ao Es-

.Tiwam(>nfo ú Randefra por p1·aç-a.~ do -~.º R. C., eni 

ro,~junto com r elementos do Rcército ( Passo Fundo ) 

..... 
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Des/íle atlético 1wdizaclo pelo .'J.0 !.'. C'., na .. Semana 
ela J'fífi·ict'' r J.>a.sso Viwclo - J.<J.fO) 

tado e i1 República, prillcipalmente 11~1, inglóri<t cam

panha constituc ionalistn de 1932, em que lhe cou

beram os louros colhidos na tomad;-1, de Itfl rar é, de 

cuja epopéia resultou o triunfo das a rnrns legalis

tas em operações na frente sul. 

Na manutenção da orclern públicfl, tem agido 

com os mesmos exemp los de l?ra, ·m·a, firmeza e se

renidade, de que jA deu provas irref11tá,veis no càm· 

po da luta, conquistando das altas autorkfades civis 

e militares os mais calorosos e francos elogios. 



u 

O espírito de sac1·ific io e lealdade dos oficiais 

e praças que hoje integram as suas filcir,1s 11i'lo tem 

desmentido o daqueles abnegados qlle o compunham 

naquele gr.we momento da nacional ida<.le. ~uas glo

riosas trad ições Yem sendo mantid.:l.s religios.-1mente . 

Comanda-a o tenente-corouel Carlos Uuasque 

de :;\fesquita, ol'icial de comprovado valor e rcco

nhecidH capacid,1de ele a(_·.'10. 

Soldado ardoroso, c:om

petcllte e culto, capacitado 

pnra as mais difíce is comis

sões, c:.icladüo de escol, bon

doso e íntegro, possuidor ele 

excecion,1is dotes morais. di

rige o denodado 3.0 R. C. 
1'e11e11le-coronel Ca1'los Guasque 

ae Jte.~quila com innilgar brilho e inte-
comandnnte do :J.o Regimento 

de Cavalaria l igênc ia. 

Dil igente, ativo, perspicaz . Sobretudo, inca n

súYel bntalhador pelo engrandecimento dei Brigada. 

::vlili ta r . 

.: 

.... 

l 
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Re~imento Bento Gonçalves 

T eve iníció esta unidade cm 1901, com o no

me de Piquete Presidenc ial, compondo-se, então, de 

elementos do 1.0 Regimento de Cü nüari,1. Tempos 

depois, tomou a clenominaçiío ele Escolt,1 Presiden

cial, sendo posteriormente, pelo decreto n .0 2.172, 

de 2f> de janeiro de ·H)J 6, deslig,tda do 1.0 R C., 

constituindo-se, nssirn, em unid,,de com Yida própria 

e administnüiva . 

. \ U de maio ele H)31, foi transformada em Regi

mento Presidencial. :Mais tarde, o G OYêrno do Estado, 

por decreto ele G de abril de 1036, deu-lhe o título 

de Regimento Bento Gonc;alYes, su,t atual dcnomi-

nac;;-\o, em homenagem ao grande nllto J'anoupilha, 

General Bento Gon(·HlYes da Silvtt. 

Desde sua creaç-c10, vem prestando relevantes 

servic;os na manutenção da ordem públi<:êt e nã de

fesa do reg ime e de suas inst itu ições . 

Coopero u com eficiênc ia nos moYimentos re 

Yolucionár ios ver ificados de 1923 a 1927. Tomo u 
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Desfile elo Regi 111ento IJento Goncal res. po1· ocasiao elas solenida
des cornemo1·atiu1s ela "Se111a11a da Pâtl'ict'' (POrto Aleyre-19.J.2J 
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parte atinl na i-c,·olu<:úo de 1 W3(1. E, em J93:!, te,·e 

o seu pri111cirn hn tis1110 de roµ:o. 110 c-·ornhat e de , ·o

lcdade, neste Est:1<10, c·o11tl'.1 os r,·lwlclc·:,; qnc inr cs-

e ..... ..... ;::; 

;:: ;::: -~ -~ 

~ 
t:: 

tarnm aquela região. Kesse cncont ro. 11-pe ar-dn in

ferioridad e num6rica ele s11a tropa, levo u o in imigo 



de Yencida, desbaratando-o por comp leto . VArios ele 

seus companhe iros, entretanto, tombaram llO campo 

ela lut1c1, entre os qna is os bnwos 2.ºs tenentes João 

Când ido Alves F ilho e Orestes Pere ira :i\farçaJ. 



TC'1ll, pois, cor1·espondido (iel e cabalment~, aos 

rnoti vos q ne detcrm in ctrarn a sua, creação, honrcrndo, 

clcstc1rtc, r1s Ln1dições da tropa ri ograndensc . 

É seu comand ante o tene nt e-coronel Veni\ncio 

Batistn. ol'ici,11 de aprec iúYcl cu ltura e aprimorados 

dot e:; de e:a.rúter. 

'l'ene11tc-eoronet Vend1t<:io /Jatista 

Comandante do Regimento 
Bento Gonçulves 

X~to só ccmo coman 

dant e desta modelnr un i

dade, p ô s to qu e exerce 

com nuo hril h...intismo, co

rno 110 exe rcício dns vari a-

das missões que lh e foram 

comet id as durnnte n sua 

Yida no seio da U'ô rça, tem 

demonstn1clo o te n ente

corone l Veni\ncio pos-

suir, 110 mais nlto grau, plena conciência, do deYer 

militar. 

Soldndo valornso, t 1·aballrndor e dedicado, c i: 

dadão cheio de nobres int enções, sua fi gura. se im -

põe entre os seus c,,marndas de classe. 1 

----~~~~~~~~ 129 ~~-~~~~~~--' 



~om~an~ia ôe Allminislra~ão 
A C'ompünhi n de Administrac:fio foi crcftchi 

a 11 de outub ro de J \).!37, ol)('de<:enclo i1 ímp cri orn 

necessidnde de um melhor contr ôle de diseipl ina. das 

pra (,·as ernpr egMl.1s nos diversos org( 1os e SP,n ·iç·os 

da. Corp orn<,:,10. 

Compõ e-se de ele ·ncntos na sua maioria e 3pe

cialistas OLl espcc inli;,,ados, com o sejam radio-fe legra -

Parada atl éti ca, em comemoração à Semana da Pâtria, 
realizada . pelo Departamento n esp01·tivo da Brigada. Jl1ili
tar (elementos das diversas unidacles <La mesma Corporação) 
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Belo w;pecto do e.,Mclio do .J2 H. C. flelotasj, vendo-se uma 

escola formada p01· elementos <Laqueia unidade, e.,w·utan
do movimentos ele esgrima cl" baioneta 

fisti\$1 tip<igr nl'os, motoristnB, amnnucnses, nrtífices 

e ('Ondntorcs1 nl(•m de um determinado número de 

pra<;as desti nad0 a ontros mistere$. 

:Süo obsta nt e asna cond i<;úo de unidade especi al, 

ot1 melhor, de unidade co nsti t llida de homens com fun 

ções definidas, fora, portanto, do iimbíto da tropn. pro -



priameute dita, tem ela, semp r e que necessc'1rio, contri

b uído de modo eficaz na manutenção da ordem e 

seg ur ança públicns, auxiliando as demn.is unidades 

sediadas na capital do Estado nos v,t ria dos se r viços 

que lhes são comet idos. 

Conrnnda -a, desde sna 

otganizaç;ão, o c a pi t à o 

Sílvio Knnes . 

Excelente c.-1marnda, 

cidadão de ilibada condu

ta, digno entre os mai s di

gnos, tem êsse ofic ial pres

tado sen'iços de real Yalia 

h Corporaç ·ão, gozando en -

Capi/(to Si!vio J\'wies 

Comandante da Companhia 
de 

Adntinistraçiio 

tre os seus e lementos de elevado conc:cito, tal ,1 no

breza de strns atitudes e sua capacidade de ctç;10, 

como soldado compenetrado e conciente de sens de-

veres . 
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tor~o ôe Bom~eiros 
D esde que, em 27 de junho de 193f), por 

decreto n.o 5.586, o Govêrno do Estado anexou iL 

Brigada :\lilitar o antigo Corpo de }lombeiros desta 

cap ital, jú se escoaram na ampulheta do tempo sete 

longos R11os. 

~a \'ertiginosidade dos tempos que correm, 

pode parecer irn:ignificante esta soma de existência 

militarizada da \'elha corporac;iio de combate ao fogo, 

que tantos e tão relenrntes seniços prestou no 

pnssado il tranquilidade, segurança e prospel'idctde 

metropolitana. Em Yerdadc , porém, o mundo tor

nou-se menor porque está feito de Yeloridade. E a 

\"ida, si mais inteHsa, ga nhou em prolongamento, 

porque Yivemos, hoje, muita ,·ez, nm sfoulo dentro 

de um lustro. 

Teve, portanto 1 o Corpo de Bombeiros de acom

panhar, passo a pa so, êssc ritmo que assume por 

vezes proporções gigantes cns. E atrnvés seus sete 

anos de Yida organizada nos moldes do traba lho con

c-i-ente e metodizado, conseguiu jit firmnr também 



uma tra.dição gloriosa e, no seu acervo de serviços 

prestados h coletividade, jú cabe um capítulo airo

so de história, de história singela e honesta, escr ita 

apenas com fortes pinceladas de ação, capac idad e e 

cult11ra profissionais. 

Nesses s0.te anos, chefes ilustres, oficiais culto~, 

praças devotadas, passaram pelas suas füeiras, ro

bustecendo-se com o exl:lmplo edificante da conduta 

por êle mantida em todos os tempos . Soldados in

distin tos do fogo, compenetrados de sua alta missão 

pública, civil e militar, deixaram traços inapag.'.lveis 

de um trabalho fecundo1 altamente meritório, na 

fâina de dotar-lhe de meios morais e mater iais im

prescindíveis parn que se lhe possa exig;r o que de 

sí é esperado. 

'rodo êsse trabalho tem agora, como a todos é 

dado admirai\ um norte infalível e precioso : -- con

servar1 melhorando, num desdobramento sem preci

pitações, numa conqu ista di,tria 1 constante 1 ininter

n1pta e gradativa 1 de seus componeotes 1 elevando -o, 

assim 1 h altura da nobre missão que lhe corresponde . 

Quasi dois anos já sáo decor ridos1 mas ainda está 

bem viva na sensibilidade de todos nós a lembrança 



... 

confrangedora dessn calnmiclnde sem p recede ntes que 

avassnl ou por tantos di.,s angustiosos e difíceis a 

vida da cidade e de seus habitantes, sob a forma 

implacúYel de uma enchente . O flagelo, impi edoso 

o rud<'. desmant e lou lar es domést icos, simp les, po

bres , mas fel izes . Destrniu Yidas preciosas . .Sacrifi

cou a eco nomia popular. Ca usou prejuízos imensos 

it indú st ria, ao comercio, ;1 lavoura . De um modo 

~era!, castip;ou i1s ceg as toda uma exte nsa. reg ião 

do Estado, comp reendend o a nossa capital. 

:Xessa ocasiüo ele sofr imento colet i,·o, des per

tando na n:ma gcnC'ro~a do nosso po, ·o êsse se nti

mento bendito de solida riedade humann, vimo s tôdas 

as inst itui ções mil it ·IJ\ : .:,, públicas ~ particulares, to

dos os elementos apt t•::; <ln. nossa , sociedade, r euni

rem -se sob uma nwsmit bande ira , obedientes a uma 

única palavra de ord em, e marchar em na dire~·à.o 

que o benemérito (:oYêrno do Estado, pelos seus or

güos admini strat i\ ·os, aponUt,·a dedicnd a e eficiente

mente . 

::\lohilizado desde o início, Yimos o Corp o de 



J~ombeiros mover-se uniformemente na execvção de 

tôdas as missões que lhe foram confiadas. 

Dentro do humanamente possível, realizou com 

valor e denodo inúmeros salvamentos. Xo ins tan te 

supremo que, invadidas e impotentes, a usina elé

trica e a hidrául.ica cessaram seu funcionamento , 

acentn::111do a angústia moral, ao passo que seus au

to-bombas empen havam-se no exgotame nto esta fant e 

das casas de máquinas daqnelas usinas, também os 

ca rr os-socorro roàüvam incessanteme nte sobre o ci

mento das nrns e, na mais plena e perfeita compre

ensc1o de seus deveres, distribuia . cava lheiresca e ge

nerosamente ág ua poti,vel ü população anciosa . 

F inalmente, q_ uando êsses dois serv iços públi

cos foram aos poucos regularizando sua, normalida

de, cont inuava :i destemida unidade abastecendo esta

belecimentos coletivos e, it medida que as aguas iam 

baixan do, efetuava exgotamentos aqui e alí, com 110-

túvel dedicação e alta compreensão de seus deveres. 

l'~m tôdas essas ocasiões, atr avés êsses pesados 

e múltiplos encargos, dos quais não foram isentos 

caaos de eletro lise, efervescências e mesmo de in-

.. 



CORO~EL AFOX SO E)lÍLIO 1\1 ;L ' SOT 
O saudoso Comandante Ge1·al clct B1·igada Jlfilita1· e mn 

elos mai01·es p1·opugnadol'es pelo ele ·encolciniento 
intelectual ele seus quadl'OS 

.. 
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Centro ~e lnstru~ao Militar 

A eficíência de tôcla C'orponwúo militnr de

pende, por <:erto, do nível cultural dos quadros que 

a compõem. 

E tanto isso é Yerdade que se nos níigura difícil 

s inã o impossh·el encontrar-se 11111a fôn;a armada sem 

sua escola de forma<:ào de of'iC'iais e graduados. 

Por isso mesmo, possúc, tamh(•m, a Brig-ada 

:\Iilitar trnH1, oficina, onde se forj,l ,1, mentalidade 

moral e intelectual dos respons,Í\·eis direlos peln sua 

disciplina e pelo seu progresso de mnanh.i. 

Trata-se do Centro de i11strnçiío ~lilita1 ·, un i

dade-escola, cuja CYol 11çito pode ser Yista sob dois 

,,spectos: 

do ponto de vista orgânico : 

do ponto de ,·ista do ensino. 

;\a SlHI fase mais elementar, do ponto de vista 

orgünico, o C'entro ele Tnstru<;i10 :\Iilitar nüo fõrn ini

cialmente uma unidade const ituída . grn s im ples

mente um curso que funcionava lt1tnndo com s(•rios 

impccilhos, no Q. (:. da Fôrr,n. 



1 . u turma de aspíranles a ofícial 

d:1 

Bríga da Mílílar 

A o alto, d-se a figura respeitrírel e saud,osct do 
Co1·onel AFON "'O EJ!ÍLIO MA 'S01', o dinâmico co
mandante ge1·al da Bl'igacla J1lifita1·. Logo abafa:o, o.,; 
pei'(i.-; ele seus co,npetentes instrutol'es e p1·ofesso1·es, os 
distintos e b1·ilhantes o{iciai~· elo R.x-é1·cito. l .ºs tenentes ... 



R.l !ÍUO t.( Cf() !~8TEV.R8 , .JOJO DR DEUS 

C'AXAB..l tn?O ('f.}X /1.l e .IRTCI? O'f'AVT .. LVO 

'l' l?A l',J ,...;, '08 .1/, 1' 7~.-.:; o p1·imei1·0
1 

owpando 110 mo

mento atual a.<: elernclas /im(·<ies ele comandante elo 

:!.<> G1·11po de !leyi6e;.;: o sega11clr,1 j<Í a/astaclo ela 

atiddad e 111Uíta1·, dr:poi.o.: de relerantes 1;e1·rí('O.<; pi·,,.sta

llos ti <'011>01·a~·ao
1 

COJI/O se11 c·o111anda11te geval: e o úl

timo, mo1·to no c:ump1·immto do dere1·, segundo nos 1·e

f'e1-i,n10s I inlias atl'rís . . 1 pâ.-<, os joi:ew-: aspil'antes ./ ( • '

Tl.SO .I IANQUR, ' DR ()U VETl?.1, U .. Llf!lO DE 

JIUl?.11, D/,1.t.-.:
1 

.l//J XORL xr rsEs JJA CQ:{TA, 

UÍOB!W ,H~GU8'J'O ll"BLA [TsE.V
1 

VE. \'ri.XC [O HA

TT8'I' 1I, O!l( 1.ír 10 A!. VES Jf,.JGJfAJ)O > SÍJ, T'IO 

DE A/-JURC" l' . II V1!
1 

.lD,I UTO JJI' / ''l', RAJ !IJ W 

IJAl?OELOS FEIO e />,l(JLTNO />.IOJUIA GO.N

{ 'A I~)' /,J,'i. O/'i<·iai8 ele 1·(>leca11te.o.: s(>IT!("O-" presfrulos à 

Pô1·~·a
1 

galgaram. qu,1si todos o.e; mais eferaclos postos 

ela hiem l'qida milita t, na t1·opa. 

Os qurtf1·0 último.<; jú süo desapa recülos elo ce11rí l'ÍO 

dCl ci.da . 

J 11wmo1·ict clê:;ses abnegados .solclrulos, a nos;;ct 

impe1·ecfreZ sauclade. 



---------- -- ------------ ---

Alguns anos depo is, sob a denom ina ção de 
Cnrso de Prepara çito )lilitar, rec eb ia nm quarte l 
como setle ge ral da instru çãc de quadros, para , fi
nalm ente, com efet h ·o d iminu to, constituir umn un i
dad e em sepnrado . Jlais tarde, cleu-se.Jhe o nome 
de Centro de Instrução 'Militar, onde se minist rar ia 
desde a inst ru ç.10 mai s rudim entar do soldado, co rno 
recrnta, até os confins ma is ásduos da tút ica mili
tnr para o aluno qL1e se vai formar oficial. 

Do ponto de Yista cio ensino, começa sua his
tória no ano de l 91o. Assim, nnrna bela nrnnhã de 
mar ço, o coro nel Afonso Emíl io :i\Iassot, diligente 
entre os mais diligent es coma ndant es que te\ ·c a 
Br igada Militar , ínau gura V}t um curso para melhor 
or ientar a instrução militar entr e os oficia is. Era 

~;' -;- -;w-- -:-

., 

t 
1 

Destile do Centro de Tll~truoüo Jfilüar, na "Semana da 
Pát ria " (Pôr/o Al<'gre - 1910) 

-- ~ -=-=,,....,,.,,.,...-- - - -- - - 142 - ---------- ~ 



o <'urso de Ensino. c·om dumçüo de ~ anos, qne aca

b:\ ,·a de ser crendo. Ou inclv pela s(1bin exper iência 

e c.1pacid<1de dt'>sse saudoso chefe militar. tc,·e a mais 

nuspic: ios,t 0\"idênc: i:i. 

Postei iormente, com o dcsHpnrecirnento do seu 

i n csq ucc í vr l ru nd n dor, fo rn m seus d ir eto rcs, respc

cth·1rn1011 te, os d ísti n tos ofi<· iais do Ex é rei to, en pit,io 

A lei11clo N unes Perei ra e <:ol'onel .Jo,io ele Deus C:i-

1whnrro Cttlllw, pcriodo cm que pa!';Son a denomi

nar-se Curso ele PrepnrnÇ'110 )fililnr. 

Depois de uma prl)Sp<•ridade ~<·mpre crescente 

no r;1mo didntico. tc,·e a feliz dirc<;,io elo coronel 

Armando Xcstor Cn,·nlcnnl<'. brilhante onrnmento do 

Exerci to ~ aeiona 1. llomem cl iniim i<·o e 011 t h nsiasta, 

imhuido de um espíri to ertii11c11te111c11te mil i l"at· e do

tado ele admirável sap;acidndc e iniciath·a. dcdic-011-

se ele coracJ10 il nobre tarda q11c lhe !'oi <·ometid11, 

imprimindo-lhe uma orie1Ha<;iio dí1,.rna ele ser imit,Hla. 

O ca rp;o ele d i 1 ctor do C'u rso de Prcpn rn(,iO :'lf i li 

ta r foi tlepoís exercício suc-es inurn.•111c. em e:arútcr cl'c

ti\·o, pelos ten0ntes-coro11Pis Yl'ni111C'io Batista e J.'lo

restnno de, 'ouza U utcrres, majores <:erdnno de Ahrcu 

e I l(•lio Peres Brnp;a e, interinamc11tt'. pelo capílúo 



Outro aspecto do desfile do Centro de Instrução 11!/ililar, 
ua "Semon(l, da Pátria" 

Alcicles Pereira; para, final1nente, se r ocupado pelo 

major Ele hí1 )Lírio Gomes ela SilYa, qne l'\.tu:'ll

mente o t imone ia, como Diretor de En sino. 

), s1H1, direçüc roi d iYidida, tant o no seto r ad

ministra tivo como no elo ensino. Passou, então, a, 

te r como seu comandant e o major Camilo de :Mo

rais Dias , que deixou nm rastro luminoso da sua 

pass11gem por êsse ed ucand; h"io militar, e, como Di

retor de Ensino, o maj or J-félio Peres Braga, sô

bre cuja personalidade j,í tivemos a oportunidade 

de nos referir. 

I<~oi recentemente crendo, com os elementos d~1, 



.. 
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própri:i unidade, ,, título proYisório, o Ce ntro de 

P'ormnç,10 de Quad ros, corno j.t dissemos cm outro 

cnp:tulo dêste histórico. 

)las, como o elo motor da evolt1<;iio ni'io para 

no (tnimo de inteligências constautemente voltadas 

para o proµ;resso , o antig-o Cnrso de Ensino nüo po

d iii deg·enernr . Progrediu e, como se vê, nà o só 

ministra a instruç..\o para oficiais, mas prepa rn ofi

ciais, s,11·ge11 tos e u té cnbos, prop;resso êste conse

q nente ele sun sólida const i tll ir,f10 .-1 tua 1. 

O Cent ro de Formaç·f10 de Qu:1dros1 consoante 

expuzemos na parte re ferente i, organizaçüo da Bri 

gada Militar , compr eend e : Ct1rso de Jfonna~;ão de 

Oficiais, Cu rso de Forrnaçfío de Ofic iais de Ad mi

nistração1 Curso de lrorma<;fío de Sê1rge 11tos1 Cmso 

de Tr ansm issões e OL1rso de Pormaç .ão de Cabos . 

O Curso de Formaç-ào de Oficiai s comporta .! 

a ind a um CL1rso 'Pre -1\Iilitar , de dois anos, e um 

Cu rso Técnico·Profissional, tamb(•m de dois anos. 

O aluno do Cur so de J?ormaçúo de Oficiais toma 

o nome de alww.oficfol, pois, de fato, vai entrar 
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num amb ie11te que mais parece um círcu lo de ofi

cia is do qne de sargentos, com prerrogativas espe

ciais, qne ju st ificam sua transição para o círcu lo 

que Yai conquistar . 

Xo Curso Pre-)Iilitar o a~uno oficial adqu ire os 

conhec imentos búsicos para. melhor Yencer os obs

tácnlos do Curso 'récnico-Profissiona l. Xtto se tn -1-

ta aqui d-e in st ru ç1-10 pre-m ilit:u, \'isto que esta o 

sa rgento jA .1 tem incn lcada em seu reflexo su ficien-

1lfais urn belíssimo aspecto do desfile do Centro de Instru
ção Militar, po1· ocasião das festividad es comemorativas 

da ·'Semana da Pá.Iria" 
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temente, quando se matricula no Curso de Forma

çc"io de oficia is, pois, como jú se infer iu, o própr io 

soldado pode conqu istar o oficialato algum dia pelo 

esfôrço pessoa l, que lhe não é tolhido jfHfütis, desde 

que ga lgue os C'ursos sucessivos . 

Para admissito nos dife rentes Cursos, :üém dos 

exames de hab ilitação e selP,<;ilo, lü ainda um eon

trôlc fisiológico e um exame méd ico ·r igoroso, tndo 

proporcional ao trnba lho esco lar que se vai exigir 

do aluno . 

De um modo ge ral, a instruc;ão se arraiga prin

cipa lmente no terreno militar e secunfü triame nte no 

policial, dest inando-se a formar graduados capacita

dos para as funções que lhe forem comet idas . • 
:Não se clescurot1, também, de elevar .,1, perso -

nalidade social e desporti ,·n. do aluno, pois, existe 

ainda no Curso de Fonm1çúo de Oficia is nma So

ciedade Acadêmica, composta só de alu nos, que, co

la borando com a Administ raçüo e Di reção de Ensi

no do Centro de Tnstruçi'ío -:\lilitar, se rege pelos 

pr incípios da discip lina, representa<;ões, compet i

ções desp ortivas etc ., no amb iente da esfera e.stu

da ntil. 



Assim, o Centro de Instrução Militar, atual

mente arnparndo carinhosamente pelo comandante 
geral dc1. Brigada Militar, Sr . coronel Angelo de _}[elo, 

continua na sua nobre e elevada finalidade, qnal seja 

a preparação constante e eficiente dos quadros des

t,t tradicional corporaçilo militar. 

É seu comandante o mnjor Gerdano ele Abreu, 
joYem mas experimentado of.icial. 

Unidade de elite, modelar soh todos os as

pectos , como se evidencia da exposição q_ue acaba-

Jllajor Verdano ((e Abreu 

Comandante do Centro 
de 

lnstruçiio Militar 

mos de fazer , não podia o 

Centro de Lnstrução i\'lilitar 

ter na sua direção pessoa 

que não reunisse um con

junto de qualidades como 

a que possne êsse distinto, 

int eligente e culto oficinl. 

Cidadão de aprimo

rados dotes de ca ritt er, sol-

dado ,U'cloroso, de nobres 

inichitivns e elevados 

íntóítos, esti\. o major 0-erdano na altura de im
primir, como de fato vem imprim indo, a mais se

gura. e eficiente or ienta ção it sua unidade. 
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JUSTl~A Ml~ITAR DO ESTADO 

Dispõe , aind a, a Brigada Militar, da J ustiç:a 

:Militar do Esta do, parn o jnlgamento de seus ofi

ciais e praças nos crim es militares. 

Institnida pelo decreto-lei estad ual n .o 47, ele 

19 de novembro de 1940, compõe-se de Conselhos 

de Justiça (Perman entes e Especiais) e Côrte de 

Apelação . 

Exerce as altas funções ele prefidente da Côrt e 

de Apelação o coronel da reserva, Aldo Lade ir a 

Rib eiro , oficial de sólida cultura , portador de uma 

brilhan te fé de ofício, e cid:tdáo de ilibada reputação . 

• 
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COf\1ANDANTES 
da 

BRIGADA MILITAR 

P elas fil<'ira,- da Brig-ada i\lili tar têm passado fig·uras 

proclllill('1itcs 1111 \'i da pública do Bra:;il. 

,\ ,-11a fr<·nte, tp, ·c· duran te 111uítos anos a Yencranda 

figura <I<> <1c11<'ral do 1<:.'l:ército Cipriano da Co ta Ferreira , 

que, em 1898, al<:an<;ou o t.ítn lo de ·'herói <la,; Traíras·· . com

bate Clll q11r . ·c·ornand;11ulo fa1110:;os "q uatlraclo ,;" de infanta 

ria, quebrou o impul::;o d<' tr<'rnenda:; carg·as . 

Co1nandara111-na também o · Ge nerais .Joaquim l'an

talei\o 'J'(•les <lc Queiro;,,, que foi seu org anizador militar e 

primeiro ton1a:Hlante, S ah ·ac\or Aire:; Pinh e iro i\1achad o <' 

Ca rl os Pinto ,Ju,Jior e o coronel J oão de J)eu:; Ca nabarr o 

Cunha , 1 oc!os ofi<•iab do Ex<·rci to, hem como o· coro 

neis , < ' ,wporac.;ào . _\fo nso Emílio i\la,;:;ot, autor de Yitrias 

obras t:<'cnic-as 11dlita rc ,; e creador do Curso ck Formai;ão de 

Oficiai , ( ' la ndino ;\ 11 nes l'erf'ira e Agenor Barcelos Feio . 

• 



Eis, cm ritp ida síntese, o que tem sido a, vida 

da Br igada Militar do Rio Grande do Sul, sua pro

gressi"a evolução e, finalm ente, a evidente e con

fortadora consolidaçfto por e la obtida nos últimos 

anos. 

1?ossue, como se vê, uma modelar organização, 

d ispondo de ,·itrios orgãos técn icos e administratiYos 

que, integrando o Comando Gera l, snper intcnd em 

tôdas as suas necessidad es . 

·ua estrutura ass ent a, poi», sôbre um conjun 

to de normas que enquadrn111 e har1no11iz,11n perfei

tamente as su'as diversas ativ idades, an imando e est i

nllllanrio o entus iasmo dos elcrneutos que n compõem 

pelo tr, 1.balho em prol do seu npcr i'ciçoa.mcnto mo

ral e i n telectua \. 

UI 
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A IMPRENSA do RIO GRANDE do SUL 

BRIGADA MILITAR 
por ocasíô.o do c1ncoentenáno de sua 

organízação 

MANIFESTAÇÃO DE APRÊÇO 

através a abalísada palavra de 
seus maís destacados orgãos 





"A B R I G A D A M I L I T A R DO E S T A D O 
COMPLETA, HOJE, MEIO SÉCULO DE 

EXISTÊNCIA VOTADA A ORDEM 
E A DISCIPLINA 

Creada e constituída, em organização permanente e regular, 
em 15 de ouutbro de 7892, tem sido, na vida política 

do Rio Grande do Sul e do Brdsil, 

Uma fórça constante na manutenção da ordem 

TRAD IOÕES DE GLÓRIA" . 
Ê sob êste título que o brilhante e ac"1tado ma

tutino metropo litano Diú1·io de Notícias pnb licou, em 

sua ed iç,\o de 15 de outubro de 1942, veemente 

artigo, rel'e t·indo-sc ao quinquagésimo aniversário da 

Br igada :Militar. 

Eis, em resnmo, como se expresson a açrecia. 

da fôlha po rto,llegrense: 

"'rranscorre, hoje, o cincoentenário df-t Briga. 

d1t Militl'H do Estado. É umH efeméride de espec ial 

significaçãv p<1ra o Rio Grande do Sul. 

Homenagear a Brigada Militar do nosso Esta

do, é rememorar ma,is de dois séculos de magnífi

cas virtudes, de grande~ feitos, e, sobretudo, res

saltar, como preito de alta admir1:1ção, o espírito co 



letiYo de renúncia dos hornens que sonbenun con

duzir, atrav és dos tempos, os destinos dessa, glor io

sa Corpora çc'lo. 
No momento presente em que o fh·as il fornrn 

um bloco úni co e indestrntível na defesa de Sl!a in

tegr idade, sériamente amec1çada pelos húrbn ros pr o

pósitos dos componentes do Eixo, a data de hoje, 

em que a, tropa estadual comemora mais um ani

ve rsário de sun organ izaçi'ío, o quinquagós imo de sua 

ex istêllc iH, soh a denominaçüo de Brigada 1\Iilitar, 

título que honrosamente conser Ya, serve para mos

trar os ele ,·ados sentimentos de nni dade gera l de 

tôdas as class es do Pnís e, consequentemente, sua 

decisão de permanecerem ligadas indissolúv elment e 

pelos mesmos id0R is que sempre as an imaram . 

8e11timo-nos f13lizes em c:onstatar, nesta l10ra 

aguda da nossa v ida política, que n atuação ela va

lorosa milícia riogran clecse, pautada sob as inspira 

ções de nrn nobre patriot ismo, tem sido das mais 

brilhante s e fecundas . Recolh ida ao siléncio de seus 

lahor es profissionais, assegura-nos, hoje como sem

pre . ri prosperidade colet iva, ,1, ordem, a I iberdade, 

a soberai iia enfim. 
Sua existênc ia, trajetória l'Utilant e, che ia de 

ativ idade febr il de entusir1smo constrntivo, constitue, 

sem dú,·idn, um produto ela fase h istó rica do Rio 

Grande elo Sul. Com êle nasceu a Brigada l\lilitnr 

,...._ _____________ 1 J(j - - --- -- --
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e com êle tem YiYido cm todos os seus momentos, 

,·ibrando no seu civismo, alimentnndo-sede seus an

ceios, robustecendo-se em suas glór ias, sofrendo em 

suas angústias, viyenclo por íim na obra in gente de 

contribuir para a sua grandeza, sob a orientação su

perior de seus deveres pani com a P,\tria. 

É o sen Labor ntnal o melhor exemplo do que 

pode a Yontade, do que re,tliza a fó no próprio des

t ino qu~rndo an imada de um snd ío p11triotismo . li'iel 

it sua disciplina, ao seu amor it orctem e ao seu res

peito i1s Leis, re11ovc1-se cada dia que passa e res
surge pelo trabalho que dignif ica os homens e ,ls 

C'orporações. 

Em tempo algum, da ôpo(·,i ele sua cren<:ão até 

os dias que correm, de ixou de estar presente aos 

grandes ncontecimcntos nacio1rnis. Procurou sem

pre estar ao lado dos mais genuínos anhelos dn Xa

(.·i'Lo, ligando-se aos movimento& que expressam o 

sentir profundo du nosso povo. E com desv,rnec i

mento podemos assegurar que ela soube apresentar 

cm vúrias opo 1tunid11des d.t vide~ nr1cional uma so

l)erba dignidade militar a servic;o da Pittrfa, desde 

que se lhe tomasse necessúria uma definição de ati

tudes . 

Assim toi desde 1737, quando da fundação ofí

ci,il do Rio Grande do 'u l, época em que teYe ori-



gem, já lutando pela integra ção do solo riograndc~ 

se em campa nhas de sacrifícios ing entes . Assim;,:; 1 
nos dias que se sucederam, quer nos tempos impe-

riais como na República. Como ontem, constitue 

hoje um bn.luarte na defesa ele SllilS institnições, por 

cuja consolidn.ção, estabilidade e segurançn, tem se 

empenhado em penosas e cruentas lntas. 1!'oi assim 

de 1893 a 1895; em Hl2H; ele Hl2-1: a 1920; e em 

19132, sob o cl:m1.o sinistro das revoluções que cn

lntarnm a naciona.Udade, segundo atesla a sua his

tória'·. 

Após referir-se i1 destacada. atur\('üo que te \·e a 

Brigada, i\Iilitar e111 1930, por ocasiúo do grande mo· 

v imento de redençúo nacional, passr1, em seguidê,, 

com palavras tangidas de generosidade, inspiracln s, 

talvez, por afinidades de sentimentos e ideais, a ana

lisar tletidmnente a evolL1ç110 da tropa nos diversos 

setores de sna ati\"idacle. Põe, então, em destaque, 

o alto nível int electual por ela r1tingido e o eleva

do grnn de ordem e de disciplina mantido pelos seus 

elementos, conciuinclo o seu belíssimo attip;o nos 

seguintes termos : 

"Se, finalm ent e, uo período qne decorre ele 1892 

it dnta de hoje, sna vida. const itoe um exemplo do 

operosidade, uma jornad ,t de benemerênci:1 em prol 

dos mais Hltos i11terêsses da nacionalidade, nas cir-
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cunstâncias atnais da vida universal, neste momen 

to dos mais delicados mas tHml>6m dos mais subli

mes da, nossa históriH, a, forma serenfi e sensata com 

que se tem conduzido , conf iante e decidida it ação 

imediata om defesa da nossa $Oberania, condiz ple

namente com a nmplitndc dos serviços por ela. pres

tados, demonstrnndo-nos os d ign ificantes propósitos 

dos deveres que tem a. cumprir para com o Bras il 

e para . com a própr ia lrnmanidaclê . 

Desde o rompimento das relações diplornúticns 

do Bras il com as potências do Eixo, pa$sou a Bri

gada )lil itar h imediata colaboraç-úo com o Exérci

to Xacional e autoridades estad uais, para a, manu

teu~·üo da, ordem públic,1. 

Dcch"rado o estado de gncrrn, ,·,irias e impor

tantes missôes lhe !'oram atr ibuída s. E atray(>s dês

ses dias, nos <li versos setores do Estado, onde sua 

ac.;110 tem se feito sent ir , hú agido com os mesmos 

exemplos de l'irmeza, e seren idade, de qne jú deu 

provas i rre(u t,'t veis . conquistando das altas ::w tor ida

des ciYís e militares os mais calorosos e francos elogios . 

O elevado grau de d isc-íplina , de eficiência e 

comhati ,·idade desta gloriosa milícia, serve-nos parét 



afirmar que qua lquer ag ressão, qualquer tentativa 

qne se pretencfa co11sL1mar contra a integridade do 

solo brasileiro, não a surpreenderá . Como o Rio 

(1rande, como o Brasil inteiro, estamos também con

victos de que o inimigo hú de encontrú- lH, em qual

quer momento, disposta a afrontar, com desprendi

mento e resignaçit0, todos os sacrifícios que lhe fo

rem impostos e a derramar o s1-1ngue de seus ho· 

mens em defesa da honra e dft sohernn ia 11:1cio11ais". 

Por sua vez, o Go1-i-eio elo Poco, jor11<1 l de desta

cado relêvo na imprensa riogrander. sc>, sa lie11t,rndo 

o significado do auspicioso acontecimento para a 

tropa estadua l, faz judiciosas apreci,,ções sôbrc a, 

condnta por ela mantida através dos tempos, reme

morando os relevantes serviços que pn'ston ao Rio 

Grande f\ ao }3rasil. 8 em conclusáo, publica, nn 

íntegra, o boletim do Comando Gera 1 da. Bl'ig;icla 

:Militar, ressaltando-o com o seguinte e sugest ivo tí-

tulo :"A BRIGADA l\lILITAR A ' PIRA Ul\I LUGAR 

DE HOl' .RA ~A HORA DA BATALHA" , 
J)ivulgamos, a seguir, o incisivo boletim b1-1i-

xado a próposito pelo Sr . Coronel Angelo de "Melo: 

" 



' ·ANIVERS.\ RIO DA BRIGADA MILITAR 

CAMARADAS! 

Trnns corre hoje mais um ano desde que o dr . 

Fernando Abbot, no exercício do cargo de Presiden

te do Estado, em li'l de Outubro de 18\:!2, creou a 

Brigada .:\(ilitar do Estado, ext ingu indo a (.ltwrda 

Cí \'ÍCR. 

Oomplct::i, portanto, a nossa q nerida e gloriosa 

Fôrça, õO nnos de ex ist ênc ia, sob o nome com qne 

tantas glórias espargiu em todos os pontos do País 

onde ,1 ordem e a lei precisa \ ·ai11 aer restabelec idas . 

:\1 as a ,·erdade i r·a Yida desta Oorpornção começa 

muitos anos antes. El.1 remonta iis próprias or ige ns 

do Rio (;rande, acompanhando-lhe, passo a passo, a 

evol ução e o progresso politico-econômico . J.:1 nos 

tempos do Brasil-C olônia se cara cte risa os pródro

mos, sna. origem longín qua , nas CompanhihS de )Ii

lícias e Ordenauças . Posteriormente, na Gnarda . Ka

cional, que ta ntas glór ias coHqníston na O uerra do 

P :u-agna i. 



1 

Ainda mais tarde foi organiz~do o Corpo Po
l icial, que veio evoluindo com o correr do tempo, 
const ituindo hoje a nossa Brigada J\filitar . 

Como vimos, as verdadeiras or igens d:i nossa 

qL1eridc1 Fôrça se perde na noite dos tempo" É pro
vável mesmo que os antigo~ Capitães de m,afo. qn,rn
do o Brl'lsil ainda não possui a uma fôrçn "rrnad a, re

gu ln r, 1·epresentassem já a impos ição dr1s c i rcu ns

tânc ias, relnt l\•as il época e ao mdo, que obrig,lrnm 

as autoridades à organização, mais tarde, de t ropas 
policiais mi li tares como a nossa . 

De qualquer maneira, nos é caríss ima ;1 data 
que hoje transcorre, pois que, na alvorada . de ma is 

um ano de profícua e laboriosa existência, a nossa 

Br igada ~Iilitar 3e apresenta, como sempre, coesa 
em t0rno dos pr incíp ios que lhe nortcfll'am a glo

riosa vida através dos tempos! Por isso, êste Co

mando se cong ra tu la com os 'rs . Comanda nt es de 

Corpos e Chefes dP, Serv iços, oficia is e p raças em 

geral, fazendo votos veementes para que a, nn ião, a 

disciplina e o esíprito de sacrifíc io cont inuem sendo 

o apanúgio dos Brigadianos . Imbuídos dêsses senti

mentos, :júmais seremos venc idos rrn guer ra e, na 

paz, somente teremos raz ões de nos orgulharmos de 

nós mesmos ! Já temos para isso vastos motivos, 
pois a, nossa. Brigada Militar, transcendendo il sua 



Í. ndição <le tropa estadual, levou, por todos os re
can tos do territór io Pátrio, o glúdio dn justiça e da 
ordem. Ela teve ,\, glória hem signHicn,tiva de, en
tre tantas outras fôrças estaduais, ser requisitada 

pelo Oovêrno Federal, por Yúrias Yezes, para ope
rações de guerra no Estado de São P{1ulo e em mui
tos outros do Nordeste, onde escreveu as mais bri
lhantes púginas de sua história militar. 

Deixou de ser uma [ô:-<:n estadual, para seto r
nar, em colaboração com o Exército Nacional, 
fiadora da ordem e das leis e da própria unidade 
do Brasil! 

De Hl23 a. H)32, nas coxilhas do Rio G raude 
nos pinheirais de ,'a nta Calarina e Paranú, nos ser

tões do Centro, nos planaltos de Goiaz e nas Caal in
gas do :Xordeste, cm tôda pnrte., a, Brigada ~[ilitar 
deixou o sangue generoso de seus filhos em holo
rêinsto i\ Pa.tria ! 

Palmilhando estradas rea ie on caminhos tortuo

sos, sendas obscuras on estreitas picadas do nosso 
imenso hinterland, no sacrifício de penosas marchas, 

de cruentos combates: em lnta , com as l'chres tropi
ca is, descalc:os, esfarrapados e as vezes famintos , os 
11ossos soldados constru iram o arcahouço moral, as 
g'loriosas tl'ndições que h,'to de nos inspirar no pre
sente e no futuro, banindo de nosso espírito o <les,i
nimo e o ceticismo ! 



~êste momcnto 1 ofendida em seus direitos mais 
sagrados, na sua soheranin. e até na sua integridade 

física, pela morte de centenas de brasileiros, a Xaçiío 
estú em gnerra ! Chegou a ocasii\o de nrnnifestar

mos, mais uma Yez, as nossas disposições, as nossas 

Yirtndes de soldados, parn sermos dignos da hora 
que passa, cont inuando a trilha. de nossos pósteros ! 

Ac imn de tudo deve pairar sôbrc nós, absor

ver os noBsos pensamentos e a nossa vontade, o au
gm,to símbolo da Pátria, que será içado em lugar 

de honra, junto aos demais pa.vilbõcs das na ções 
unidns, no dia. da vitória final! Eht exige qne nos 

esqueçirn1os de nós mesmos, para somente pensar
mos e sentirmos em funç-ito da, meta . que todos al

mejamos - a v itória do Rrasil ! 
.S o setor q uc 1ws coube r, pelas disposições de 

nossos che fcs1 ctimprir ernos o nosso dever i1 riscn, 
sem terg i \·ersac;õr:s, com energia. e desprend imento', 

ainda qne com sacrif íc io da própria . ,-ida! 

Somente uma cousa aspiramos com tôda a fôr

ça ele nossas almas e ele nossos corações - um lu
gar na hora da batalha, nm setor na linha de com

bate, onde , integrados com nossos irmflos de armas, 

possnmos combate r, vencer ou morrer pelo J3l'asil !" 

• 

... 
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MANOB R AS R EG IO N A IS 
de 

19 4 O 

Em conjunto com tropas da 3.ª Regíã.o 
Mílílari toma a Brígada Mílílar parle atíva 

nesses grandes exercícíos 

Expressívas referêncías de altas persona
lídades do Exércílo á. sua atuação 

/ 

HOMENAGEM à. MEMORIA 
/ 

do Marechal JOSE DE ABREU 





• 

D e conformidade com o que determinou o 

Exmo . Sr . General Osvaldo Cordeiro de Farias, Inter
ventor Federal no Estado, foi põsto h disposição da 

3.:1 Região Militar 1 teudo tomado parte nas mano

bras realizadas em Saican, em 1940, um continge n
te de tropas da Brigada ){ilitar, integrado por um 

Batalhão de Caçadores e um esquadrfw de ca.vala.ria, 

com o efetivo total de 942 homens. 

Em consequência de ordem emanad.:i do Exmº . 

Sr . Gal. Cmt. da 3.:1 Região Militar, o B. C., coman

dado pelo major C,rnlilo de Morais Dias e const itui 

do de Estado Maior, Pelotão Extnrnnmerário 1 3 Cias. 
de Fl1zileiros e 1 Cia . de :Metralhadoras Pesadas, 

com nrn efetivo de 33 oficiais e 733 praças 1 seguiu, 
a 7 de março daquele ano; em duas compos ições da 

Viação Férrea para a Fazenda r11.cional de Saican, 

teatro das manobras. O esquadrão de cava laria, 
sob o comando do cap itão Milton Gomes da Silva. 

e composto de 6 ~ofici&is e 170 praças, embarcou 
com o mesmo destino no dia 5, taml)ém de março . 

Para cumprirem as missões que lhe foram de

s.ignadas, dentro de um ambiente com tõdas as ca

racter ísticas reais, as unidades em aprêço marcha-



ram perfeitamente equipadas e providas de todos os 
recursos indispensáveis ao bom êxito dos importan

tes exercícios executados em cooperaçüo com a tropa 

da guarnição federal do Estado . 

• 
As grandes manobras regionais de 8aican re

presentam o impulso de um momento histórico da 
nacionalidade na construção de uma Pútria renova,

da e gloriosa. 

Revestiram-se não só de um elevado índice técni 

co e especial, como de uma afirmação de fé e de 
valor, de confiança e de tranquilidnde, constituindo, 
segundo a autorizada palavra do eminente }Cinistro 

Gasp::ir Dutra, um espetúculo que sobremodo con

forta a nossa alma de soldado . 

A presença das mais altas patentes do Exér
cito Nacional e, em parti cular, do benemérito Pre

sident e da República, Exmo. 8r . dr. Getúlio Vargas, 
emprestou-lhes o cunho de um brilho invulgar, iné

dito pelas suas proporções, pelo seu preparo, pelv 

seu entus iasmo. 
Ti\ reram início a 11 de março e term inaram a 

17 do mesmo mês . 

Foram partes integrantes das manobras, afora 
o contingente da Brigada Militar sôbre o qna l nos 

1·eferimos, ns seguintes tr0pas dll 3.a Região ::.'l{ilitar: 



- l.·1, 2.ª e 3.a Divisões de Cava laria ; 

-- :3.a Di visfío de In fantari:i : 
-- e tôdas as unidad es subord inad,1s diretamen-

te ao Cc mando Regional : 9.0 R. I.; III /2.o R. 
A. ~lx.; e 2.V Bat. ele Pontoneiros. 

Referindo-se aos set1s objetivos, assim se ex:

pr0ssou o Exmo . Sr. General Estevão Leitão de Car

Yalho, Diretor de ~Ianobras: 

11 Rm síntese, o gU,e ol~jetfra a J lanobi·a, com a 
concenh'aç·ao de tôda a tropa da Negião e seu em
p1·êgo em. operações C{justadas a hipóteses ele. natw ·eza 
trUica, é 1·eaf iza1· uma sequência de t?·abal/io;; intensii:o .<; 
de combate, prosseguidos .c;em clesconti,wiclacle d111'Ctnte 
uma .<;emana de cida em campanha, a-fim-de que : 

- se e.1.·e,-citem 0,1 Comandos das Grandes [,"nicla
de.<; l?egionais na clireçao da.<; opemções e na conduta 
.<;uperio1· ela tropa ; 

-- atuem, em .sitnações as mai.<; ·1·eais possh;eis, os 
estados-maiores e se1·dços, e se ampliem, assim, o seu 
tirocínio e ex1Je1·iência funcionais; 

- se coroe o acle.stl'Clmento ela il'opa e se c1·ie nela 
re('le.ro~ clefiniti-i;.os da 1;ida em campanha, atrath; ele 
h'abafho.ç intensivos, mm·dws e estacionamento.<.; os mais 
1xwiados ; 

- se amplie 110.<s quad1'0s hiel'(ítquicos o conheci
mento ol~jetiro da campanh((, 1·iogl'anclense, com snas 
ccwactei·í.c;tícas e peculiaridades ada ptada.c; aos múlti
plos mistel'es militares». 

g 

focontestávelm ente, foram as manobrk1S regio· 

Jrnis de grnnde proveit o prático para os elerne11tos 
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da tropa estadual. Ofereceram a oficiais e praças 
a oportunidade, que não se repete muitas vezes, de 
conhecerem uma das mais imoortantes e históricas 
regiões do nosso território, proporcionando -lhes tam · 
bém o ensejo de prepararem e executarem o trans
porte ferroviúrio da unidade de emprêgo tát ico da 

Infantaria - o Batalhi(o (embarque, transporte e de
sembarque de bagagem, Yiaturas, anima is e pessoal, 
acampamentos, marchas, ocupa ção de uma posição 
clefensiYa em larga frente e solução, nos diversos 
escalões da Unidacte, de todos os problemas que o 
caso cornporta : - ocupaçüo da posição, montagem 
do dispositivo e do sistema de fogos, organização do 
terreno, disfarce, a vida na trincheira, desencadea
mento de uma barrag em de fogos, fnncionamento 
dos Set'Yiços de Observa ção, Ligação e Transm issão, 

do serviço de Reabaste cimento , do serviço de 

Saúde e do serv iço de Renrnniciamento, tudo dentro 
do quadro tútico) . 

Permit iram, ainda , aos Q.Lrnclros a oportunidade 
de aplicar em, no quadro de um caso concreto, os 
conhecimentos pacientemente adquirido s no estudo 
dos regnlamentos e de outros documentos mil itares 
e sentirem as dificu ldades creadas pela situaçfío, 
pelo terr eno, pela fadign ele um trabalho int ensivo, 
pela extensão da frente em rela ção iL escassez de 

• 

t 



efetivos e pela necessidade dn comhirrnç-,io das Armas, 

viYcmdo, nssim, momentos da realidade hrasileira no 

caso de uma guerra. 

Manifestando-se sôbre a atuação da tropa da. 

Brigada )Jilital', honraram -na com r.s segu inte s e ex

pressivas l'efer ências altas personalidc1des do nosso 

Exército, tai s como 

- o Exm. 0 ,'r . c:eneral Eurico <:nspnr Du 

trn, 'Ministro da Guerra~ em discnrso proferitlo em 

'aican, no dia do encerramento das manobras, que 

assim se expressou : 

"É sob a agrndúvel imprcssüo de seu êxi to 
caludindo no r esu ltndo gera l das manobras ) que re
novo aqui os meus agrad ec imentos pel a presença , 
de V. E.xcia. tl'efere-se ao Exmo. Sr. Presidente da 
Rep úbli ca), agradecilllcntos que tenho o pr.,z.cr de 
tornai' extcnsi, ·os ao . ·r . lnr<>n·cntor Fcdcrnl neste 
Estndo, meu prezado nmip;o e c·nmarada, Coronel 
Corde iro de L~arias. a toclas .1s autoridades c ivis 
que cooperaram com a direçc1o das manobrns e ,', 
n1lorosa e disciplinadn Brigada. Militc11· do Estado, 
a qunl, como auxiliar do Exército. se fez. rcpre
sen tn r nesses exercícios, rom os seus destnC'Hdos 
e lementos·· . 

- O Exmo. 'r . Ucncra t Pedro Aurélio de {ioes 

)font e iro, Chefe do Estado ) laior do Exército . em 

discurso pronun ciad o por ocas ião da homenagem que 



lhe foi prestada pela tropa estadual no Capão da 
Brigadeira 1 nesta Capital , a 30 de> março de 19401 

que disse o seguinte : 

"'l' ive grande satis[açào em Yê-la (refere se it 
Brigada :i\lilitar) participnr das mnnohras e dos exe r
cíc ios nelas realizados 1 onde sempre soube se con 
duzir de maneira a con:provn.r e a. mante r o mesmo 
espírito de disciplinn. de ordem e de a,prestamento 
J1a instru ção ' ·. 

- O Exmo. 'r. Genernl Esteviw Leitão de 
Carva lho1 Comandant e da ;,p Regiflo ::\Cilitar, em ofi

cio n.o G-31 de 2b de mar ço1 dirigido ao Comando 

da Brigada :'l[ilitar, que assim se rnanifestou : 

"Êst e comando tem o prl'lzer de transmitir-Yos 
a nrngnificn impressào que lhe deixou o Cont iugen
te desta Corporação que tomou parte nas manobras, 
já pela apresen taçã.o ma ter ial 1 jú pela, ded icaç."ío com 
que tomvu parte no exer c ício e boa dircç·ão qnc re
ceberam os seus quadros'' . 

O batalhão de caçndorcs e o esquadn1o de ca
valaria regressaram it Capital do Estado 1 a 22 e j Q 

de nrnrço 1 respect ivam ente . 

O Sr . Coronel Angelo ele :i\(elo, grnças a hon

rosa deferênc ia de S. Excia . o Sr . General Este\'àO 

Le itflo de CcH·valho1 tomou parte nos exercicios 1 in · 

tegrando a Direção de }L.111obrns. 

• 
'-- - ----------- 1 '72 ----------- - ~ · 

--



Teve, c1inda, a Brigada )íilitar, pelos seus ele

mentos cm manobras, a grata oportunidade de pres

tar s igni[ icat iva home1H\gem ao ilu st re marechal 

.José de .\ breu, morto na batalha do Passo do Ro

s:\l'io na luta entre bn\sileiros e arg entinos pe la 

posse elo l"ruguai . 

Xa manh, 't de 19 de nrnrc;o, os oficiais , inc:or

po rnd os, compnrec crnm :to local onde se rer iu aque 

la batalha : e, diante do monumento ali eri gido em 

rnemórin da(]uele mar echal, detiYcram se cm sil ên

c io e deseobcrtos durante nm minut o . 

. \ püs, o I.º tenente Jl<;lio Corr ê.t d,1 f;'ontonrn . 

proreriu a or,H:110 qne ah:,ix o tn,nscrc,·emos : 

"Sr . Comnndnnt c . 

~rs ()ric-ia is. 

)[cus c-.1 mn rnclns. 

Dian te dêste monumento que a Pútria agrade
cid a ergncn eomo t'.lftim n homenagem a nm. dos seus 
dil etos filhos, pod emos repet ir aquelas céleb res pa
ln.vras Je Fnrnc isco I : 

l 'enleu-.,;e tuclo no t1·a11se (W{Jtu-:fio~o, ma" nos bra
zc,es de sen he1·oismo nenha ma mácula restou. 

)Icus camaradas : 
Êste lu gar é s:'lgrad o para os brasileiros . Er -



gue-se, aqui, diante de nós, a, última morada ele nm 
herói, que fez oblaçüo da própr ia Yida no altar da 
Pátria. 

Aqui estamos, portanto, nunrn romar ia eíYicn, 
cultt1a11do a, memória de um patr ício ilustre, tomba
do no C,lmpo de honra em defesa da integridade 
dfü:;te pedaço querido do solo brasileiro . 

·- 23 de janeiro ele 1827 -- Din ele luto e ele 
dor. A ciclncle ele Bagé nessa ela ta ern. i11 vad icla pe:
las tropas de C,nlos de Ah·ea r, i1 frente de um 
exérc ito SL1perior a 8.000 homen.s. 

Ainda núo estava c ic.lt riza.da a ferida de Sí1-

randí e noYamente en1 a nossa, Pittr ia golpeada pela 
hmç,a argenti1rn e o nosso solo maculado . 

O Rio <:rande do ul contin1.rnxa a pagnr o 
seu tributo ele sangue . E fo i, exotamcn tc, neste lo
cal cm qlle se tni ,·ou o comhat e do Passo do Ro
súr io e no qual tomhou para sempre a figura legell
dúr ia do Hanio do Cerro Largo, o ínclito mnrcchnl 
José ele Ahre11. 

Em janairo de 1826, passa!·a o LJrngnai o ex<.'.•r
cito de obse1Taçii.o que o~ argentinos tinham pôsto 
alí dês do rompimento dn insurre ição n;t Cispiãtin ,1: 
e viern ac:impar :j1111to ao Arroio Grande, tendo i1 
frent e o próprio Minist ro ela Guerrn, Don C'nrlos ele 
Al\·ear. Dnlí, seg 11indo os planos do campnnlw que 
t inha delineado . puzera-se em marcha parn o 11or
deste, pela linha do rio Xegro, 110 intento ele sur 
preender as tropns imperia is ainda em Santana . 

· Penetr::rnclo na província , do Rio Grande. em 
meados ele janeiro ele 1~27, calctilara Alvear im
ped ir t1ue ao grosso do Exfrcito se reun issem as 
fôrças cio marechal Gustavo Hrom1, chefe do Estado 
Maior, as quais tinham ehegado do Xorte ;1 Yila do 
Rio Grande e j.\ se achaYain em .Jaguarilo. 
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Em Santana se11tiani-.se evMentcs üidícfos de 
que o inim igo torna, ·a resolutamente a. ofensiva; nada 
se sabia, porém, qnanto il direção qne tomava na 
sua avança .da sôbrc as fronte ir as . 

~o d ia 14, destacou o marquês de Ba rbacena, 
o brigade iro Sebastião Ha r reto e o coronel Bent o 
Gonçalves com 1.700 homens de Ccl valar ia para obser
Yarem o inimigo no seu flanco esquerdo . 

Ko dia 16, teve-se 11, notíc ia àe que Atvear es
tava em march;: , sôbre Bagê . Barbace 1w, que se 
H.chaxa Ligeirnniente enfermo, expediu ordem ao ma
recl1<1l Brown panl q ue, quantos antes, se reunisse 
no Exérc ito, e começon por sua vez a forçar .-is 
nrnrclrns na direç,10 de Leste, tomando pos içã.o h 
margem do arro io das P almas, afluente do Cama · 
quà, oude se espernY,t o pr ime iro encont ro com o 
inim igo . Soube-se ali que Alvear hav ia com efe ito 
ocupado B.:gé, no dia, 23 de jane iro, certo de estar 
executando com tôda segurança de sncesso o sen 
phrno de guerra . 

Hav ia, porém, o br igade iro Barreto, no mesmo 
d ia, tomado a pos ição de anta . •rec;la, cobrindo as
sim a 1rn.1.rch~ convergente do Exército e da div isão 
da esquerda . 

:No dia õ de jane i ro, chegou ao acampamento 
das Pa lmas o marecha l Bro wn. Elevou -se com êstc 
contingente o tota l das fôrças hs ordens de Barba
cena ,t ma is de 6,000 homens . 

T inham -se frustrado os cálc ulos do genera l a r 
gent ino; e, não ousando atacar o exérc ito impe ri al, 
a li tão perto, prefer iu segnir para o Norte, na es
perança de atraí·lo a melhor campo de combate . 

Tudo isso deu aos soldactos do impér io exce 
lente disposição mo ra l, e o ma.rquês de Barbace na 
de ixou-se incende r da sua fortuna, e dir-se- ia que 
começava a desvainu . 



Persuadido de que o inimigo retirava, põe-se 
no encalço dêle, seguro de batê -lo e destroçá-lo com
pletamente. 

Lamentável ingenuidade. 
No dia 13 de fevereiro, no Camaquã Gra nd e, 

reuniu-se ao Exército a fôrça de paisanos com que 
se apresentou o velho e expe rimentad o gnerreiro, 
marechal .José de Abreu, que ser ia daí en 1 diante, 
a guarda avançada do exé rcito imperia l. 

No dia. 11, tivera Barbacena informa ções pre
cisas de que os argentinos estavam em 8ão Gabriel. 

Logo depois se teve a noticia de que Alvear 
mudara ue rumo procunmdo o Passo do Rosário, 
no Santa :\faria , e que tinha abandonado algum trem 
de mais difícil transporte . 

Isso acabou por convencer Barba ce na de qne 
o inimigo f'ugia e cu ida de persegui-lo, certo de lhe 
infrin gir derrota . 

Na. madrugada de H>, teve a nossa vanguarda, 
no campo dos Sals os, urna ligeira escaramuça. com 
a retngua rda. inimiga. 

Pela tarde, foi o exército acampar na estância 
de Antônio Frnncisco, a nma légua do Passo do Ro
sár io, onde tinham tomado posição tôdas as fôrças 
de Alvear. 

À noite, quando se recolheu a, nossa vanguar
da, chegaram também a.o acampamento alguns pr i
sioneiros soltos por Alvear, dando a. noticia de 
que êste efetuava a passagem do Rio anta Ma.
ria. O ardíl armado pelo chefe inimi go acabou por 
alucinar compl etamente o nosso general, que ape
nas deu ao exército três horas de descanço. 

Levava o :Marquês de Barbacena a sua fôrça 
d ividida em dnas colunas: a primeir,1, sob o coman
do de Barreto e a. segunda, às ordens do brigadeiro 
Calado. 
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r\ ânsia ., de Barbacena por alcançar o ir\imigo 
que êie julgM ·a fugir e a certeza da vitórfa que o 
animava, levaram-no a não "guardar as cautelas in
dispensá,veis na guerri:.. 

Por seu lado, Al\·ear pA.rou no sít io que es
colhern . ponto magrií!'ico pa ra desenvolvimento de 
suas fôrças, junto ao Passo do Rosário, e que os ar
gentinos denomü1aram Ituzaingô, sôbre o arro io dês
se nome, pequeno trilrnt~1rio do rio Santa Maria . 

Foi pelas o horas d,L manbú do dia 20 de [e
vere iro de 1827, que se desenrolvn a. ação . 

Mal se havht o exérc ito imp eria l começado a 
formar em linha e j{1 recebia . o primeiro ataque 
do inimi go. 

Foi aquele golpe tão rúp ido e tremendo que a 
nossa tropa recuou de roldão. Sem se poder, no 
meio daquela co11fusão, distinguir compat riota~ . e 
inimigos, rompeu elos quadrados do exérc ito impe
rial o fogo sôbre a rnassr1 desordenada que lhe vi
nhrL em cima , sendo nessa ocasião ferido mortal
mente o Barão do Cêno Largo. 

113 nnos são decorridos . O sacrifício do he
rói não foi, porém, esquecido. E é por isso que o 
Batalhão de nfanob ras da Brigada :Militar rende, neste 
momento, o seu preito de respeitosa hom~nagem ao 
excelso gue rr eiro, na certeza de que éle cont im1m'c't, 
nestns paragens a fazer a sm1. ronda. glotiosn. e a 
estender o seu gládio inven<:ível em defesa da so
berania. e da integridade desta nesga de terra que 
nós ainda ontem viemos aprender a defender , para 
que no futuro não tenhamos novamente que chorar 
o desprimor de um insu CC$SO. 

Descança, guerre iro ! Dorme o teu sonho de gló
rins nns coxilhas do Rio Grande tapizadas de relva! 

Descança em paz sob êste mar de vagas gi· 
gantescas e roladas, qne mãos poderosas imobiliza
ram numa misteriosa solidificaçúo ! 



Dor me ! He rói d,t Pát r ia 1 
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0USTA HOMENAGEM 

Prestada pela B R I G A D A M I L I T A R 

Ao Exmo. Sr. General 
I 

PEDRO AURELIO de GOES MONTEIRO 

Quando de sua passagem pela Capítal 
do Estado, em março de 1940, 

após o encerramento das 
Manobr :'.1S Regíonaís 
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A Brigada )Iilitar teve a feliz oportu nidade 

de homenagear a pessoa do Exmo. Sr. Gene ral 

Pedro Aurflio de Goes Monteiro , DD. Chefe do Es

rndo )[aior do ExércHo, quando o mesmo se encon

trn va na Capital do E tado, de regresso parn r, me

t rópole do Paí s, após o encerramento das manobrns 

regionais de l 040. 

A homenagem constou de nma festa campes

tre realizada no "Capfto da Brigadcira '·, localizado na 

antiga invernada desta li'ôrc;a, no municlpio de Canoas. 

_\ essa festa compareceu grande número de ,iu

toridades civis e militares, ve ndo-se entre os presen

tes os Exmos. 8rs. Generais Os,·aldo Corde iro de l"a

rins, ln tcrventor Federal 110 Estftd<1, e Estevilo 

Lcitúo de Carv alho, C'mt. da 3.:1 Reg ião )Iilitar , ) f a

noel Ribas e :gereu Ramos, Inten·entores dos Estados 

de Paran;i e Santa Catarhrn, rcspectiv,1me11te, General 

.Jo,'i.o Pereira de ( Hiveirn, enli'i.o chefe do Estado )Iaior 

ela 3.a Regiào )lilitar, , 'ecreb' 1rios de Eslado e vários 

oficia is do Exército e ela Brigada , :'.\Iilitar, além ele 

outras pessoas gradas. 

·---------- --- 1 1 ------------ -



Por delegaçã .o do Comandante Geral da Brigada 

:Militar, falou oferecendo e justificando a homena

gem, o tenente-coronel Antéro :Marcelino da Silva 

Junior, que pronunciou o seguinte discurso : 

"Exm .0 sr . General Goes Montei ro. 

Não apenas os altos mér itos de V. Exc ia., si
não também as reiteradas demonstrações de simpa 
tia. com que V. Exc ia . a tem desvaneci do e honra
do, crearam na Brigada Militar do Rio Grande um 
sentimento especial ele sincera estima e vera. grati
füto por \' . Excia . 

Agora rnesmo1 a cati\'ante deferência com que 
V. Excia . honrou a .Brigada ::\Iilitar, dirip;indo-lhe 
uma saudação espe<;ial ao aportar no Rio Graude o 
lHtYio que trazia , V. Excia . ;\ terra gaucha para as 
sistir its grandes manobras do Exército, sensibilizou 
profundamente os leais e bravos servidores da tropa 
estadLrnl riograndense, princ ipalmente porque essa 
alta Jistinçito partia niio só do grande chefe do Es
t,=-tclo Ma.ior do Exército , mas ainda elo general bra
sileiro de maior renome e pro jeç·,'\o no país, na 
Amfricn e no Velho )íundo . E isso ev idenciava, 
com grande sat isfação pnrn nós, qne a Br igada ::\Ii
litar - a, velha e legendúri?L fôrç:<1, militar que se 
contunde com a própria histór ia e tradições do Rio 
Grnnde - continua merecendo dos grandes chefes 
militares da atualidade aquele mesmo honroso con
ceito qne M mais de qnatro lustroa já emitir a o 
general Bento Ribeiro, que "a Fórça Estad ua l do 
Rio Grande é a melhor reserva m ilita r do Brasil" . 
Bento Ribe iro: genera.l e chefe do Estado Maior do 
E:,,:6rcito, como V. Exc ia . chefe mili tar de remarca
do re lêYo, vinha de demora da inspeção ii tropa do 

o 



• 

Exército aqnartelada no Rio Grande do Sn1,··em 1918, 
q1.rnndo esculp iu de próprio punho ..1queles indeléveis 
conceitos no livro de impressões da Linha de Tiro 
da Brigada Militar, após ter inspecionado e assisti
do, com particular atenção e acurado interêsse, aos 
trabalhos de instru ção de unidades da. fõrçn estct
dual em LiYramento, Santa. :Maria e nesta Capital. 
É que quem tem a responsabilidade ~da che fia do 
Estado i\faior do Exército é que sabe medir o valor 

O tenente-coronel Antei·o Jfarcelino da 8ih:a Juníoi· 
quando lirt o seu clisciwso de saudaçüo à pessoa elo 

Exmo . S1'. Gal. Goec· 1vI0ntei1·o. 

das reservas, o elemento principal da, vitór ia. Sã.o 
passados 22 anos . Muita cousa o tempo tem muda
do. Mas, mercê de Deus, a Brigada. Militar do Rio 
Grnnde não mudou . Aqui está ela mais 1.m1,L vE>.z 
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honrada com a Yisita do eminente cbe !e do Estado 
j\faior do Exército, a personalidade inconfundível do 
gene ral Goes Monteiro, após já ter S. Exc ia . expres
sado as mais lisongeiras referência s à. contr ibu ição 
que a Fôrça esta dual prestou nas recentes grandes 
manobras de Saican . Demonstra isso que a Briga
da Militar '10 Rio Grande tem sabi do cumprir ri go 
rosamente com seus deveres de rPserva do Exé rci
to, encontrando-se sempre perfeitam ente ap ta. para 
o desempenho de qualqu er missão militai\ ao mes
mo passo que, com igual zêlo e dedicação, aten de a fun 
çfto policial , assegnrando a ordem e, conseque nt emen
te, o bem estar e o progresso do Estado. Aqui está ela, 
novamente , reprod nzindo uma homenagem qne lhe 
é tão grata . Há 22 anos, sob estas mesri1as frondes, 
a Brigada J\{ilitar homenagea.vn Bento Ribeiro, gran 
de chefe cio Estado l\fnior do Exérc ito, gaúcho de 
nascimento; hoje, imbuida dos mesmos sent imentos 
de grat idiio e aprêço, homena geia Goes Monteiro, 
gra nde che fe do Estudo )[aior do Exérc ito, gaúcho 
de coraçrto. 

Como V. Excia . Yê, esta. home1rngem tem aque
le cunho típico do ga úcho: s imples e lea l. 

É assim que nós desejamos qne V. Exc ia. a 
receba. 

Com a sincer idnde e fran queza que caracte
rizRm a gente do Rio Grande, quere mos exp ressar 
a V. Excia. q ne a Brigada 2\íilitar sente-se sensi
Yelmente reconhecida e grata pelas constantes aten
ções que vem merecendo de V. Excia . e não cansa 
de proclamar a rele,·â .ncin. cios inestimáveis servi 
ços que V. Exc ia. Yem prestando i.t nossa Pátr ia, 
animado tüo somente por inegual{LYel pa.triot ismo e 
inestancável amor pelo Brasil. 

P re3ta.ndo·lhe esta, modes ta. homenagem, Sr. 
Genera l Goes :\fonte iro, a Brigada :Mili tar, em cujo 
nome falo, por delegação de meu prezado e ilustre 
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chefe, coronel Angelo de Melo, formula os mais ar
dentes votos para que Deus lhe preserve a saúde e 
a vida para felicidade de sua digna família e para 
glória do Exército e do Brasil" . 

Agradecendo a homenagem que lhe era pres

ta da, S. Excia . produziu, de improviso, a, seguinte 

e belíssima oração : 

"Sr. Coronel : 
Nesta festividade campestre, dentro de uma 

partícula desta selva, que pontilha o terr itório rio
grandense, e que tantas evocações já tenho no 
passado, eu venho comovido dizer-vos algumas 
palavnis parn demonstrar o con tent arnento, a emo
ção que, neste momento, afoga-me, e que con
vida o espírito a desatar as azas e relembrar al
guma cousa, no passado. 

O passado, j,i, disse um grand e homem, n.'\o 
nos serYe de cousa alguma, sinão para dele extrai r
mos luzes para errar mos menos, no presente. O 
presente é tudo, porque o passado jà morreu. Êle 
não nos serve de mais nada; e o presente é a incó
gnita. da, época . 'l'odos nós marchamos no caminho 
do destino. Êste caminho, incerto para as coleti
v idades humanas que por êle transitam, muitas ve
zes, sem saber o ru mo, como nos vinha acontecen
do num passado bem próximo e que, agora feliz
mente, pelas institui ções que o Brasil adotou, te
mos a 0onciência de que vamos, realmente, cami
nhando num destino menos inseguro, e que temos 
nossa couciênc ia nacional, robustecida pelo amor á. 
nossa Pátria e peln necessidade que todos têm, de 
empregar todos os esforços , para sua grandeza e sua 
perpetuidade. 
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É com esta int ençc'10 e com êste espírito, que 
aqui recebo de vós uma demonstração tão singela, 
na lingu::igem de soldado com que me foi falada , e 
que tnnto me toca o coraç,io de militM. 

Não ignorais que, 110 estrangeiro, muitas vezes, 
eu t ive a oportunidade de receber magnificas rnan i
festaçõ~s que, bem sabia, si na minha pessoa inc i
diam, ' éra porque incidíai11 na minha Pátria, e podeis 
hem avaliar o grnu de emot ividade, nessas ocas iões. 
que sentia, e as d ificu ldades que me cercavam para 
representar condignamente a nossa Nação . 

O Exmo. Sr . Geneml Goes .lfontefro 1·espondendo à 
sanda('ão que lhe foi dil'igicla pela Bl'igada 1.l!Jilitar. 

Concientc da minha pouca Yalia em paizes que 
sobressaem de muita cousa o nosso, eu me sentia bem 
empolgado pela Yisão que tinham os estad istas dês-

... 
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ses outros povos, em honrar um representante do 
Bras il, de maneira Yerdadeiramente excec ional, e, 
diante de man ifestações tito profnnd<,s, que tocavam 
a alma, eu sentia nesses pél,ises extrangeiros a sau
dade de minha longlnqna Pátr ia, mostrando, com 
orgulho ele brasileiro, estar vendo nosso País tc:1.0 
festejado e t.io honrado, como en pude ter ocas ião 
de Yeri ficar. 

É assim que, agora, entre vós, relembrl'Lndo es
sas fases dn. minha existência agitada, pelas qua is 
logrei êste conceito e estas amizades de meus ca
rna r,,das da Br igada J\Iilitar, eu me senti in teir::i
mente desvanec ido, e recordarei, por mnito tempo, 
até minha ex istênc ia objet iva terminar nu terra, és
ses momentos t,10 gratos, em que me sinto rodeado 
de meL1s camaradas, meus diletos amigos , êstes sol
dados do Exército e da Brigada , i1 ilitar que aqui 
me rodeiam e estas personalidades tão representa
t ivas do Estado do Rio Grande do Sul, a. começar 
pelo seu ilustre governante e outrc1s autoridades 
aqui presentes e, por uma coincidência feliz, apre
sença dos dois governantes dos Estados meridio
na.is que fonnam esta reg ião austral e de s ituaçrto 
tão sensível na Pát ria, pr inc ipa1mente aqlleles que 
têm responsab ilidades de zelar pela sua, defesa . 

É, pois, uma circunsUlncüi tôda ausp iciosa, vê 
los aqui nesta festividade que tanto me ~1grnda, e de 
que eu, para significar o aprêço em que a tenho, 
apenas querete i lembrar-vos que a Brigada Militar, 
que nasceu no fundo da nos% História da Repúbl i
ca, tem sabido, em Lôdas as fases do desdobramento 
dêsse periodo de republican ismo no País, manter o 
renome, sôbre todos os pontos, digno dos maiores 
lom ·ores . 

A posiçilo espec ial da Brigada ::\filitar, neste 
Estado, como fator de ordem, como corporaçiio dis-



dplinada, entre tôdas, e que na e ,·entualidade pro
vável de, no mais próximo tuturo, poder ser cha
mada, de súbito, a prestar seu concurso eficaz e 
imediato h defesa d;, 11oss,t integridade, deve mere
cer o car inho daqueles que se acham investidos das 
responsabilidades do ,üto conrnndo das fôrças na
cionais . 

Xós todos dc\'emos amar igualmente a. tôdas 
as parcelas do Brasil, a todo o seu povo, em cada 
Estado e de cada Estado, mas devemos reconhecer 
certas particularidades e peculiar idades da situação 
geográ fica de cada llm, no que concerne a êste as
pecto primordüd da nossa defesa, e o Rio Grande 
do Sul , n,1o 6 preciso que vos relembre, nem que 
vos des<:rcYn, 6 a Yanguarda desta niesrna defesa . 

l\Iuitas vezes, na minha agitada existênc ia, tive 
sob o mu1 comando as fôrças mais ünportant es da 
Brigada Militar e, at(' hoje, só tenho de me congra
tular e proclama r o meu agradecimento, a minha 
admiração , pelo valor demonstrado por êstes bravos 
e leai s defensores da Pútria Bras ileira, como bem 
chamou o vosso orador . 

É um justo titulo que êles merecem. É um 
exemplo de orde m, disciplina, que eu posso teste
munhar c0rn 11L1toridade, porque, em muitas oportu
nidades , tendo tido sob minhas ordens, nas campa
nhas cruentas que temos atra, ,essado, para consoli
dar a nossa exi::,tência naciomll, a Brigada Militar, 
soul1e ela sempre se colocar ao lado da grandeza e in
tegridade nacionais, defendendo a ordem em tõdas 
as circ unstâncias, com a conciência profunda de se 
bater por esta unidade que cleYemos conservar até 
a perpetuidade . 

Sou, por conseguinte, bastante penhorado a esta 
demunstra ç·flO que tanto logrou d~svanecer minha 
fr ieza costumeira, e sinto grande emoçã o em vos 
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saudar como meus camaradas e me u companheiros; 
e podeis crer que os fatos que me dispenseis de re
lembrar aqui, desde 1930, ,tntes e dépo is de 1930, 
e até 1937, eu os tenho na memó ri a e lhes dou o 
valor merec ido . 

Peço a todos para leYan tarem os SGus copos, 
em honra desta br ilhante corporaçfic do Estado, ao 
Rio Grande do Sul, na pessoa. de seu Interventor, 
aos Estados merid ionais do Brasil, representados por 
seus governantes, ao men brilhante am igo e cama
rada, General Comandante dei 3.ª Região ::\Iilitar, 
ao Coronel Comandante da Br igada ::\Iilitar e , por 
fim, em honra do Bras il, nosso brinde ao Prcs ·identc 
da República, sr. Getólio V1trgas". 

Out·l'O as1Jecto da fe.<;ta com que a B1·igada J lilita1· ho
rnenageoii o Exmo . '1·. Gal. Goes Jlonteito 



Antes de te rminar a fest ividad e, foi pelo 8!'. Cel. 

Angelo de 1\Ielo oferecido a s. Exc ia. um alhmn ron

tendo fotografiêls com l'lag;rnntcs da t ropa que tomou 

parte llhS grandes manobras de , ,\ican . tendo , ' . 

Excia ., "º re ceber aquele mimo, ass im se expressado : 

"É uma re<:ur<la<;,·lo que tere i no maior aprêço 
das que me propor <:iona a Hrig·ada ) 1 ilitar, cuja tra
dição rep rese nta para mim e para o Brnsil uma ga,
mntia, 110 extre rno su l do l'a ís, de ordem e ue se
g;L1rança. 

T i\'C' p;ranclC' satisfa<:ito un ,·ê- la part icipar das 
manobn, s e dos cxcreicios nelas rea lizados 1 onde 
sempre soube se c-ondn zir de maneira , a cornpro,·ar 
e a tnêlllter o mesmo espí ri to de disciplina, de or
dem e de ,lproYeit am ento na instn, <;Ao. 

Gua rdo como cxcelen rc record,1<;iío este fino a l
l)Um que o senhor me of'erL,t e, mai s uma vcz 1 re
ceba os meus ag radec imentos" . 

• 
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DI A D O S O LDADO 

Comemorações cívicas realízadas pela Brigada Mi
litar em homenagem à figura proeminenle do 

gra nde soldado e est.adisla 

DUQUE DE CAXIAS 

INAUGURAÇÃO DO 
I 

ESTADIO 

"G EN E R A L C I P R I A N O" 

I 

HOMENAGEM ao EXERCITO NACIONAL 
Na s pessoas dos Exmos, Srs. Gen er ais Eslevuo Leitao 

de Carvalho e Osvaldo Cordeiro de f arías 
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Ü DIA DO SOLDADO, simbolizado na fi

gura empolgante de Caxias, patrono dos militares 

do Brasil, vem sendo condignamente comemorado 

pela Brigada Militar. 

Bem compreendendo a elev ~da finalidade das 

solenes comemorações que vêm sendo efetuadas por 

todo o País num ambiente de extraordinário civis

mo e qne diz significativament e dos altos sentimen

tos patrióticos do nosso povo, não perde a tropa es

tadual a oportunidade de venerar os vultos proe

minentes da 1rncionaliclade: num culto evocativo e 

saudoso fi memoria daqueles que deixaram na His

tória traços marcantes pelos seus grandes feitos. 

O programa dos festejos com que, em 1940, as

sinalou a Brigada )[ilitar a passagem da grande data 

nacional, ultrapassou em tudo o que em anos ante

riores fôra observado. Revestiu-se de um cunh o de 

alta vibração patriótica, como um justo preit o de 

homenagem ao Exército Nac ional e seus grande s 

heróis. 

A data glor iosa do nascimento daquele que en-



1 

carna as virtudes múximas de t1m povo e cujo nome 

ficou nas mais claras e altas púginas da história

pútría1 teYe1 assim 1 por parte da tropa riogrnndcn

se1 um culto brilhan te e mcreeido e a signil'icn('àO 

e o resplendor de uma legitima consagraç.10 . 

Um di::t pr imavel'Í I, de um céu claro e sem nu

vens e sob a atmosfera do respeito e da veneraçfto 

públicas que as grnndes persona lidades do mundo 

despertam na alma inqu ieta das multidões, serviu 

de ambieute para a realizaçfw da belissima l'esta de 

exa lta çã.o iL P{1tria leYada a efe ito pela Brigada .Hi-

litat\ no aprazível arrabalde da Chúcara , das Bana

neiras; onde est.10 lo<.:alizados o Centro de Instruçào 

~Iilitar e o J,º Batalhão de Caçadores . 

O progritma das solcn idndes elaborado pelo en

tüo comandante do Centro de lns t rnçfio Militar, ma

jor Camilo de l\lorais Dias, com plena aproYação do 

Comandante Gera l da Brigada, )lilitar, desenvolYeu

se magníficamente. Entre as solenidades realizadas, 

destacaram-se 1), inauguração do Estádio "General 

Cipriano", e a homenagem prestada pelos elemen

tos da tropa estadua l ao Exército ~acional, nas pes

soas ilustres dos Exmos. Srs . Genera is Estevão Lei -
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tito de Carvalho , Coman dante da, 3.a Região )1 ilitar, 

e Osvaldo Cordeiro de Fa,rias, Interventor li'cdera l 

no Estado. 

Dando início .\s solen idades, ocupou o micro

fone da Rádio Sociedade Fa.rronpilha, instalado no 

local das Jestividacles por gentileza de seus diri gen

tes, o Exmo. Sr. Genernl Estev,10 Leitão ele Carv a

lho, que, após referir-se it signit'icaçúo do a,uspicio

so acontecimento que se comemora.vn, concedeu a 

pala .vrn. ao capfülo Hélio Peres J3ruga: Diretor ele 

Ensino do Centro de Instrução .:\Iilitar, tendo êsse 

oficial proferido o seguinte discurso: 

"BRASILEIROS : 

Com os olhos füos no glor ioso pav illlüo auri

verde da nossa terra, pálio sagrado da nossa fé pa

triótica e em que ae refletem as g lór ias e as espe

ranças de um povo predest inado il grand eza, de seus 

próprios destinos, perfilemos os cora ções p,u·a" con

tinência ao maior soldado do 13rasil, -~ CAXIAS RE

DIVIVO, que a inda nos disciplina 110 amor i1 Pútria 

e ainda nos comanda para as arnrncadas Jo futuro! 



11 

Exmo. Sr. Gal . Cmt . da 3.a Região :Milita.r. 

Ex.mo. 8r . Tnterve11tor Federal. 

Exrno, He\'1110. Sr. Arcebispo :iretropolitano. 

Digníssimas autoridades civis . 

8rs. oficiais. 

l\lin has senhoras . 

Mocidade do Brasil. 

~o momento em que aqui nos reunimos, em cnlto 
cíV'ico, Yai por todo o pais o cla ng;or inicial elas co
memoraç·ões ela indep endência política · da nossa ter
ra . Diante do altar ela P{1trü1, os tm1sileiros , ilumi
nados pelo fogo sagrado do patriotismo, erguem pre
ces de gratidüo aos que; 110 passado, animados por 
um amor sublime, empenharam tôclas as energins, 
in clnsi\'e . a própria vida , por um Brasil maior e 
melhor . E o momento oportuno ele reverência i1 
memória imperecível dos qne traçaram a golpes de 
gênio, de tra l)al110 e de heroísmo, os <:ontornos da 
nacionalidade no mapa das naçôes livres e gloriosas . 

E entre os que mais alto deixaram a exempli
f_ieaçf'to do civismo, um há que nos legou, na sua fi
gura im.ortal, o modõlo precioso para nele talhar
mos a nossa en \·ergaclu ra, moral e formarmos a nossa, 
alma de patriotas. 

ítste símbolo, sem par, é Cax ias . 

A vida objetiYa dêssc Yarito ilustr e resume 
meio sccu lo da nossa própr ia histór ia . Rcmemoní
la 6 invocar o uosso passado de glórias e viYer o 
instante qne passa , no me io delas para os est ímulos 
cívicos ele que precisamos para os eventos de amah1I. 
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So pedestal simhólico que a nossa fé admira
tiva e mística ergueu para o culto ao patriotismo, 
n figura do condestúvel do império se agiganta e, 
como sol que leva n, sua ln z aos maís inconcebíveis 
esconderijos da terra, espalha êle nos corações bra
sile iros, em todoi; os recantos da Pátria, quer pal
pitem nas cidades como nos sertões, as lições fe
cundas elo seu exemplo, fortFilccedoras da inqnehmn
túvel fé pelos grandes destinos do Brasil. 

O Exmo. 01·. Gal. Estevão Leitão de Cai·rnlho quando 
dao{t início às solenidades comemol'ativas do 

DIA DO 80tDADO 

Nüo é meu propó:;;ito repetir aqui, fato a fato, 
minú11cic1 a mi11úncl<1, a biogrnfüi dêssc homt>m, que 
conseguiu mais do que as glórias de um momen
to - repre::wntar um dos mais valiosos títulos do 



patrimônio moral do Brasil. E não é men propósi
to, porque todos Yos conheceis essa Yida gloriosa, 
que madrugou na glória. 

Qual de vós ignora que Cax ias, aos Yinte anos 
de idad e, já capitão, escrevia. com a espada aquelas 
brilhantes pi1ginas de bravura no livro aberto ao 
heroism o do Pirajá ? 

Quem poderá desconhecer o que êle fez pela 
pa.z, unidade e organização da nacionalidade, se ai 
estão a.inda vivos na história os episódios gloriosos 
de Sorocaba, de Santa Luzia, de Pon che Verde? 

Qual de vós poderá. ignorar a sua imortal co
labora ção na civilização americana, se transbordam 
da história continental as arremetidas contra Oribes, 
Rosas e Lopes? 

Caxias foi, em meio século de agitações e de 
baü1lhas, o sustentáculo da. nacionalidade, defenden
do com sua espada a integridade da Pi~tria. e os 
idea is do direito, justiÇ,\. e liberdade, que constituem 
as aspirações máximas do nosso povo. 

Na sua trajetóriH brilhante, das culm inâncias 
do gen io, êle viu a seus pés o grande território pá
trio e, no dizer de Fernando Mag,ühães, compreen
deu-o «desdob ra do em tesouros ocultos, assistido pela 
na tureza turbulenta : desertos difíceis, florestas as
sombradas, nrnles traiçoeiros, homens infi éis». E 
porque isso comp reendesse e porque isso sentisse, 
todo o seu vigor de pat!'iota, tôda a firm1:::za de sua. 
vontade e todo o seu poder de visão, foram concen
trado s na emprêsa homérica de estabelecer uma na
ção unida, grande e feliz. 

E, como o semeado!· incansável, que prepara. 
terras para o amn11ho, ê'\fastando a herva JY1á e tn -1nR
fornwndo os cardos e as cha rn én ,s, ê le deu golpes 
e nérg icos nas ambições rampanári<1s, vencE:u revo
luc:ões de espí rito localistas t foi, assim, o reHliza
dor da unidade nacion..ll. 



Pelo qlle fez a fayo1· do país, Caxias não pode : 
snb:jetivamente, ser considerado 3implesment~ como 
homem que agiu. Xós devemos senti-lo como lu
men, como o cor,lção ela P,í,tria, como . a própria al
ma do povo l)rasileiro que, .,colhedor e hospitaleiro, 
tolerante e laborioso , altivo e brioso, há de saber 
const r uir a grandeza nacional e fazer a felicidade 
elo Brasil. 

Infelizmente, a unidade nacional creada , e de
fendida por C"x ias , sofreu nm hiáto de . quarenta. 
nnos, em que as rivalidad es regiona.listas , as pre
tenções locais, a supremacia ele E stados sõb re Es
tados, afrouxando os ll'lços afetivos entre os brasi
leiros, ameaçavam a ru ina da naçã.o. 

Em boa !10n1, porém, rnrge v ESTADO NOVO, 
para salvar a c,bra do Pacificador, aproximando no
vament e os br.i,;ilc iros, fazendo desaparecer os mo
tivos de dissen <:ões e acabando com os Estados gra n
des e os E~r11dos pequenos, porque 'OMENTE 
GRANDE DEVE SER O BRASIL, na frnse lapidar 
e na vontad(' p.,triótica do emin ente Chel'e da Nação. 

E agora rn·iis que nunca, hoje mais que ontem, 
pelas inc erte:-;a:,; do amanhã, o Brasil pr ec isa viver 
na unicio elos hr :isileiros e dessa uniã.o aurir a fôrça 
que o farit rcsp,·itado. 

Parn . onde rnardrnmos? O nosso pHSf<ado de 
paz , o nosso n :speiro ;10 direito, o nosso amor à 
justiça, ris nossas tradições, já niio sf10 mai s a ga.
rnntia. de pa.z 110 futurn. E a. contin g{>ncia d,t hora 
attrnl. O perigo vive a rondar os povos fracos e 
é preciso qu e SE'jamos fort es e decididos. 

É i1ecess!1rio que, sem distinção de fardas e de 
c lasses, PENSEl\IOS NA PÁTRIA _\.CHIA DE TUDO, 
formando um novo e grande exército, o ~XÉRCITO 
DO BRASIL UNIDO - O EXÉRCITO DE CAXIAS . 
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Alunos do Centro de Instrução Militar. 
?vfoços do Brasil. 

São para vós as minhas palavras finais. 
O Brasíl, de hoje e de amanhã, confia, mi vos

sa dedicacão patriótica i só a vossn. fé inqnebrantá
vel poderá elevá-lo ao nível mais alto do progresso 
e da glória e, se q uizerdes ter a alma enrijada. por 
têmpera de aço, ide hs tradições cívicas dos nossos 
maiores, abeirai-vos da nossa história, dos feitos glo
riosos da nossa gente, e haveis de defrontar-vos com 
o maior de todos, - Caxias ! soldado, político, ad
ministrador . 

U:s li.:,.;mos. ,">rs. ()enel'ais Estevão Leitao de Can;alho, 
Usi:aldo ('01·deil'o de Fa1'ías e o Cel. A 11gelo de Melo, 
e n, conti11h2da, 110 /)/omento em que o (.;entro de ln -
stru<;üo Militw· fX i:cut(u;a o Hino Nacional, ao se1·em. 

iniciadas as solenidades 

., 
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Símbolo de m1rn.. rnça, alma objetiva :~de ~(uma 
p[ltria, coração estoante de t1m poYo, Caxias . é o 
exemplo a, scguk 

O sulco de sua passagem pelos altos destinos 
do Brns il, em 50 anos de abuegado labor pe la Pátr ia 
e pe la sua grandeza, é profundo e nele cabe tôda a ge
raçüo a q t1e J)ertenceis. 

Tem per.:li a vossa n lrna, aformoseai o vosso co-
ra<;ito c o m 

~ as qnalida
! des ini mfüt 

veis do he
rói de Itoro
ró -- qnali
dades de mé
todo organi
za d o r . de 
previdêncht 
construtiva, 
de capacida
de, bom sen
so, atividade 
e~piritnal e, 
sobretu
do, d ig11ida
de mor n 1. 

O Cap. ll élio Pel'es !fraga falando sôtwe 
a pe1·. ·onaliclade ele Ccu·ias. 

r Aprendei 
com êle as 
lições sober
bas ele leal
dade e alti
vez, de j us
tiçn e bon
dade, ele or
dem e disci
p li na , ele 

amor pela Pátria e de confiança 1m g randeza , do Brasi l. 
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E se o destino Yos levar de uovo it, ponte de lt o
roró , seguí-o certo de que êJe vos conduzin't il \'itória . 

:Xa poeira das el.'lri11adas heróicas hayeis de 
Yê-lo de espada em pnnho ao sól das liberdndes na
cionais, na postura 6pica dos heróis, e éle se volt a
r{t para vós, nnm g-rito aliciador qne é um a orclcm 
de impcrati°\'o moral: ª.-.:iyam-me o.-i que fo1•pm ln·a
-~i1<,i1·,).q_,., 

.Para onde 'I 

- Para n imortalidade o pa.ra a g-liíria do Brm,il. 

- Para a grandez1t da P:Hria. 

- Parn os grandes destinos da );acional idade". 

Após as últinrns µalanas proferidas pelo ca

pitão Hélio, o ~xmo. Sr. Gcncrnl ÜsYaldo Cord eiro 

de Farias oc11pa o microfone e declara inrtngurado 

o !iistúdio ·'Ueucral Cipriano ' ', concetlcudo a pala

vra ao Ctipib\o Cícero Krás Hol'/:;·es, que pronunciou 

a. seguinte orai;ão: 

"Senhores. 

O s6culo cm qne ,-iv-emos, cujos progressos 
parecem já ter ultrapassado o limiar ela rcalizaçào 
humana, nüo c;hegou, todavia, a aproximar-se do ex.
pleudor da ,·elha civiliz;ac:ão helênica nos respecti
YOS mctódos e processos engênieos, en1prcgados pn ra 
aperfeic;.oar o tipo humano. 

Com efeito. os gregos dcstruifün todo o ser hu
tuauo q uc nào fosse perfeito ou <1 ue não tivesse pos
sibilidade de gozar rnna Yid:1. feliz. 
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Para êles a natu reza n."w t inh,t med idas de hu 
m,rni da de nem de clemência: só os fortes tinham o 
dire ito de Yiver, e os gregos ass im a desejavam. 

O q ne atualmente se faz c·om os animais de 
puro saugn e, cujo procluto desejamos selec io11ar o 
mais poss h·cl, f'ra pratirado pelos g regos no tipo 
humano. 

E foi 
dess.-t 
IT!1-1nei
ra que 
C' O 11 S C· 
guin1m 
;1ca11-
(,' ar o 
mais 
elen1do 
grau de 
]) e r f'oi
<;üo rn
cial, ao 
que, jun
tando a 
parte 
artisti 
('a que 
lamb<'.•m 
C'l'll ('lli

LÍ Y H d a 
com to
do o ri
gor, pcr
mi t i u it 
(i l' l'C ÍH 
1:t n tiga, 

ürncntl Cll'R IANO DA COSTA FERRBJl{A 

Fi9111·a ,;i11g11l<tr de soldado, <i cuja memúrirt rende 
a /Jri911da .llililar a lwm e11fl[Jem de sua i111pe

,.,.<·i1:1•l [Jr<tlicl<io pelos as.~ilwlaclos s1·1·viros 
f/UI' a ela prestou como ,1eu Comamlcw-

le Geral 

e se r e· 
v e r as 
ma.is so-
berbas 

púginas 
de sua 
hi stó ria. 
heró ica , 
t.lo imor_ 
tal c:omo 
,t sua. 
estat llú
ri a. 

C'om 
os r e
e l1 r SOS 

cht c iên
cia C[ LIC 

,t civi -
lização 

conte m
por â -
ne,t dis 
põe, se
ria uma, 
se lva 
geri a 
dest rn -

ir, com tõda a austeridade dórica, 
feitos , os tarndos . 

os fracos, os imper-



A todos o~ seres q nc a nnt11 reza ct.', o cli
reHo de Yi lla, claudo-Lhes. rnmhL'l11, os lll Cio:; untnrnis 
para Yivc n,ni. podemos chamú- los. muito prop ria
ment e, eh- j;erl'eitos. 

Ao~ i1111J0rl'0itos, nos rra c·o,-::, nos depauperndos P 
aos tarado;; de origc111 c·onp;('llit,i ou a<htuirida . l'C'St:1m 

() ('(I J). ( 1Í('l ' /'0 /1' /'(ÍS f fol'{J<'·~ (/i.~('.1/ /'S({l) ({O 

1)0 1' OC(lsÍliu ( l(I .~ofenitlade ÚUW[/lll'({Í 

do J;strírlio ··l: <,11<,1·al ( 'ip1·iano' ·. 

os mei os 
a ri' ir i e i .1 is 
pn 1';1 l'CC'Oll

(! u i s tarem 
as suas 
e 11crµ;ias 
perdictà:; ou 
la ten tcs:::. -- 1-~ 
a C'i(\ne ia c1 

sen· it:o d a 
(:OllSCl'\',H,'iiO 
da cspée:ic, 
sem o r1 u C'. o 
m<'IOdO i111-
!)Í('<.ioso d e 
scle<J10 nn
turn l. l'Oll -

1);1r-lhes-iil o 
d i rc i to de 
\ ' Í\ 'C l'C'll l. 

A ('(\ 11c·a
<:f10 r í si ea, 
vomo e i ên
cia biolc'i~irn 
exata, eles
em p e 11 h ,t 
um pape 1 
i1nportan tis
s im o no 

aperfe içoawcnto dn 
ças psico- físi<>as. 

sat'1clc e re,·jgora1nen to das l'õr-

• 
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l'ista Oel'(ll do Tt;..,Mc( ío .. Oene1·al ( 'ipri ano" 

A história tem nos mostrado q11e, de uma raça 
d6bil e desmoralizada 1 é possíYel 1'azê-la exuberan
tement e fort e pela educac;ão mora l e física . 

A Prússia 1 e;om o desast l'e de le na. onde sua 
Pátria foi ven cida1 recobro u a vitória , depois de um 
período jntensivo e sistemút ico de exccrc ícios físicos 
como fator de disciplin a, de coragem, de abnegação 
e de patriotismo. 

Os gregos conheciam a arte de tre inar um pu 
nhado de homens para deter milhões; os seus corre
dores anunciavam a vitória de 1\faratona, q uasi tfto 
depressa como os nossos telégr nfos : ganhavam ao 
remo encarni çadas batnlhas navais e modelavam , em 
seus corpos, lutador es tão firm es e tflo belos como 
os mármores de Phídia-S. 

Paz e fôrça, era o lema da Gréc ia l'lntiga. 
Sim, a paz: ·- a paz como eleme nto do sobe-



rano bem . 1\Ias, com n paz. e a favor da paz, n 
fôr ça - o bem por excelência, 

A educaÇitO física no Hr11sil1 j[1 esti1. felizmen
te, fazendo parte dos progTmfütS de ensino . 

A educa<,.'ÜO integral 1 completa, compreende o 
preparo físico, morri] e intelectual. 

A edurac;.:to intelcctuaJ concebe, prepara e di
r ige as outri\s . 

~l educaçüo moral ,1juda o ser humano a diri
g ir os seus esfol'<;os para um fim elevado 1 út il e nobre . 

A educação física d/1 i1 múquina huma;ia a 
potênda necessú ri a para a completa e perfeita exe
cução de tõdas ns snas necessidades . 

O equilíhrio fisiológico e psicológico; imprcsc-in
díYel .-10 ser humano. só(, conseguido com o desenvol
vimento paralelo e racional do cérebro e do 
corpo. É a éon fit·mfl('i'10 do ,·elho adúgio de .h1Yc
nal : )len.s .<;a11a fo co1p01·e gano . 

Não é lima a lma uem um corpo que ~se pre
parn - d izia ~fonta inc - é um homem. E preci
so 11.lo p reparnr um sem o outro 1 mas conduzi-los 
igualmente, eomo uma . parelha. de caY.1los ,ltrelada 
a um mesmo cmTo . 

l\fodcrnamcnte . ma is do que 1111nca1 a discip li
na do corpo é necessúria, 1i-fi1n-dc eYitnr que as 
complica~·ões dn v ida ch'ilizada e os progressos do 
bem estar 1 pro,·oquem a inérc ia 1 cons idcrad111 sem
pre, sintoma de tôd,1s as decndêne:ias . 

A vida sedentí1ri,1 das cidades redur. 1 no mín i
mo, o esfôrço físico do homem . enjo trabalho é di
minuído ,10 extrerho, tr<1zenào como consequência. 
nef astn 1 a atrofü1 de suas principais funções, trnns
rnit ida e ;:igra.vada de geração a gera,rio com o sa 
cri tkio dn, integr idade física da raça . 

O exercício (, o me io ii d isposiçüo do horne111 
c iv ilizado para a manntenç·ão e dese1nolvimemo de 
$tias qual idades físicas naturais . 
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A ed ucação física nà.o cr ia elementos novos -
dizia Demény - ela dese11,·olve as qua lidnd es la 
tentes, atenua os exageros, rortifica as partes fra
cas, equi libra , em nma pala,-rn, as funções da vida 
e for, eYoluir o indivíduo pam um ideal determina 
do, prirn um cstndo melhor e mais perfeito . 

A nossr1 raça, rormacl,t debaixo das mais di
,·ei·sas e variadas influênc~ias: u~w estú, ainda, def i
nida. Ela necessita do auxílio da educaç.10 física . 

Os cuiriadosos est udos antropológicos do dr. 
Roquete Pinto, em inente cient ista hras ilei rn, vieram 
pron1r que J1enhum dos t.ipos representat ivos da 
noss~t populat;ão: apresenta qm llquer estigma de de
genernçflO nntropológica . - - .\.o contnh'io, os cara
cterísticos de todos êles são os melhores po:Ssíveis. 
O uosso homem, eomo prova n a n t ropologia , prec isa 
ser, sórne11tc. educ:ado . 

Pant n educac:it0 integral d,\ nãc;úo br:1silefra, 
o nosso go\'êrno, com tõdn H J'ôrçrt do sen patriotis
mo, defin iu um p rograma, por cu jos rcsulta ,dos nós 
esperamos conf iantes o futuro grn,nclioso do Brasil. 

O descaso que foi dado ao problema da edu
caçfto física pelos nossos passaclos gove rn os, surge 
agora , pan\ o regime promissor dn ~ação, essa ta 
rcr,t enorme de reg enerar n raça brasile ira, t.:ío fe
rida nos sentimentos de integr idade física e tão digna 
de merecer un i fnturo melhor . 

Estád ios grand iosos e pequenoB . praças de edu
caçc'lo fisica e campos pa ra desportos de tôda a na
tureza, se leva ntam de norte a sul do País como si 
fossem tr inche ira s preparadas ap ressadamente para 
deter um inimi go terrível e tem ido . 

O Brasil prepara , de rato, com isso as SL1as 
tr incheiras, porque . impondo pe lo prestigio de seu 
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poYo forte, n !'-ep;u rfllH;a de ,. i ,·cr dc11 tro do seu ter
ritürio, 11flo enc·ontrnrú, por <·erto, um inimi~o pre
tencioso que ouse pisar as suas fronteiras para 
quebrllr PSsa i11ta11gívc l rcsistf·ncü1. 

.. 

O regim e 
, cm qne vi

Yemos, defe
li<:idade, de 
prosperi
d a. d e, d e 
pnz e de tra-
balho, in sp i-

1 r;:ido p e lo 
~ .. ~~1'.< ~rande che-

fe dr. Getú
lio Vargas, 
vei u desper 
tar todos os 
brasilei
ros céticos 

. que viviam 
no ostra
cismo. 

Como dis
se . Ex:cia. : 
"física e mo
ral, eugêni
ca e cívica, 
industrial e 

O ue;pun1 .,1 ,, • 1nrw1te a ofi<·ial Jlililiio a g r í e ola, 
Gomes da SiflJ(,, ú frente do Pavilhc7o de tendo p o r 
Hon ra do E.,tâtlio "Gen<'ml Cipriano", des- base a in-
fra/dand o o e~tandart e do Departam ento t - · 
Desporti vo da Brir1acla ,llililar, na oe<,sicio 8 ruçao pri
em que s<'11s el<'111rntos tf<'sfllavam perante ffii'u·üt de le-

as au tori1/a{!e~. tras, a té-
cnica e n profissional. S csse sent ido. até agora, nada 
tínhamo s l't>ito de orgrt11ico e definitiYo". 
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Elemento;:; do JJepm·tamento Desp01·fi.ro da Jhigacla 
1lfilitCl1' numa demonst1·Cl~·ao ele atletismo f'eíta pemnte 

as autol'idade.· 110 EsMdfo "Gerw ·al Cipl'iano" 

De todos êsses problemas, ::ipontados por 8 . 
Excia . como antes nu11ca resolvidos, quero apP-11as 
lembrar- vos o da creac.ão da Escol::, Sacionnl de 
Educaçüo Física . 

rl'odos nós j;'t bnstantc conhecemos o Sr. inRjor 
Inúcio Holin. 

Pois bem, meus senhores; foi êstc grande ofi
cial do nosso Exercito, êste grandP, patriota, êste 
trabalhador iucessaote pela regenernç f10 da rava bra
sileira, o escol hido para orientar a Es cola Nacional 
de Educacão Física. 

Fa lai·, pois, das finalidades e resultados desta 
Escola , não cabe aqui nesta peça tão pequ ena. 

O Rio Grande do Sul, pioneiro das campanhas 
de nacionalização e do ens ino prim..írio no "Estado 



:Sovo", jêi tem em pleno funcionamento a sua esco
la de educac:ito física. 

Ori enLada e diri gida in tc ligentem~nl c pelú Uap. 
Olnvo Amaro clH 'i l \'ei rn, estn escola fornecerú, den
tro cm brcYc, o primeiro co11ti11ge11te ele educado
res concie11tes de um método risiológfro e utiliti\rio, 
c·npn;1, de ptcencher n grnn<le lncu11a que ex iste nas 
escolas prim,·, ria s, onde o ensino desta 1w tu rez.a <', 
infelizmente, empír ico e sem atnH;ào . 

As campanhas de nncionalizaç-i"10 e ele ensino, 
ini ciadas pelo sandoso <:encral D11ltro l•'ilh o, no nos
so Estado, t(•1n ag-ora como cont inuado r e npcrl'ci
t;oador. o . eu g-rande ami~o, o seu ~T,uvle che fe de 
Estado .:\f nior, na :3.:i He~iAo .:\[ilitnr, t1t1e foi S . 
Excia.. o Sr. Ccl. Osrnlclo Cordeiro de Fnrias . 

O Hr. Hccrct;\ rio cln Edu caçêio. Dr. < 'oelho ele 

-, 

CQrrida de /imdo po1· ele11ienfo8 do Depal"fa mento Deg. 

L portivo da ffriga da .lf ilitw· 
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8ouza, merece um luµ;n.r de destaq uc na gr1lcria dos 
grandes patriotas hra ileiros, pelo muito que tem 
feito e promete fazer em bcnefiC'io ela formação da 
novl'l conriência brasileira . 

) l 11iLo tem trabalhado a nossa 'aúde Pública 
pa,ra curar ou, pelo menos, atenuar o sofrimento do 
nosso po ,,o. 

O ;:;eu trabalho cm relatüo h higiene alimentar 
romo 110 que conc erne h medicina c·urativa. e pre
vent iva tem sido notúvcl. 

)Jas ainda não <'• tudo. 
Xii.o basta curar os doentes, (• preciso melho

m r os BàOS . 

Xito ba tn que a hig-ic11c saneie o po, ·o. <'• mis
té r ctue por uma aç,lo enérgica e sistemütira se im
pr ima o revigornmcnto da r,1<;a. 

Ele111e11to.c; do Depetl'famento Vespodiro dei lfrig(llllt 
.lfil itm· ayam·dam o sinal pm·a a saída de uma "co1·

rida rústica·, ( Estádio Geneml Cipl'iano J 



h 

Qitadl'os ele cestobot do Depm·tamento Desportico Hegi
mental do C. 1. ilí. ( Foto apanhado ante::; da 1·eali
za<;üo de uma pal'ticla com elementos da Escola Ptepa-

1·atória ele Cadetes) . 

'i as campanhas de saneamento representam a 
primeira fase do problem.:t de regeneração, estFtS 
campanhas não Rfastam, entretanto, a depressão fí
sica, veneno lento, que não mata mas predispõe a 
tõda sorte de mol6Etia. 

É necessário, portanto, que a edncaçüo física, 
entre como fator decisiYo para retemperar os orga
nismos ilibados da mácula endêmica; 6 necessário 
que a, educação física mereça o papel que realmeI).
te lhe cabe no problema de regene.ra çüo : é neces
sário, neste momento, ant es que seja tarde demais, 
que façamos da educação física uma discip lina de 
ens ino obr igató rio, imprimida com tõda a fé, com 



todo o vigor e tõda a energia, para que tornemo s 
digna e feliz esta Pátria imensa de riqu ezas ines 
gotá veis, tão invejad a pelo estrange iro ambicioso e 
ins ensato. 

As fôrças militares, conc ient es do seu papel, 
nunca se descuraram d<i preparo fisico de seus ho
mens . 

Com ou sem est{1dios apropl'iados, corpos de 
tropa do Exército, da :\farinha. e das Fôrças Esta
duais, procnram, no múx imo, melhorar e cor rig ir os 
defeitos fisicos dos seus homens pela eduCêH;ão físi 
ca e pelos esportes. 

É um trabalho qnotidiano que bastante tem 
frutificad o no nosso País. 

::: * 
* 

A Brigad a .MilitHr, tendo em vista dar maior 
rel<"vância aos trabnlhos de educac:.i.o física, orga ni
zon um Departamento p<lra êsse fim. 

Êste Depart ame11t0 tem por objet ivo centra li
zar os esforços dos corpos de tropa que antes rea
lizavam os seus pro gramas esportivos num Mnbien
te bastante rest rito . 

O interêsse despe rtado em 11ossos homeus para 
triu11f,uem nas pugnas espo rtiv11s, os obrigaram a. 
contra ir hábitos salutares e higiênicos que antes 
nun ca fonun compre endidos . 

Estn In st itui ção, bem nova ainda, permitiu con
greg:-ir neste Estádio, em novembro do ano passado, 
qL1nsi meio milhar de jove ns esportistas, que, num 
ambiente de fraternnl alegria, puzeram 11 prova todo 
o seL1 vigor: tôda a su:-i fôrça e tôda a sua flexibi
l idade , conseguidos graças a um treinamento meti 
culoso, conc ien te e bem executado . 



~I 

TIL 
Desde há. muito, Yinha a Brigada .Militar sen

tindo a necessidade de nm local .:ipropriado para a 
prática dos esportes. 

Esforços sôbre esforços 1 projetos e mais pro
jetos , e, afinal, acaba sendo realizada esta velha as
piração da Fôrça 

Simples e modesto, nüo possue esta . obrl'I ~1 os
tentação de beleza dos estúdios afortunados: scn 
obje<.:tivo , ·isa, apenas, ::i pr,Hica saiu ta r e lligiên icH, 
da educaçào físic·a e dos desportos . 

A cons trução definitiva dêstc Estúdio foi ini 
ciada em fins do ano de J93fi. 

E não fosse a wopcrn~ ·üo eficiente do Dep,H'
tamen to A l1 tônomo de Estradas de Rodagem, po1· 
certo não estaríamos, hoje, assistindo a êsso ato 
solene de ina llf!-'U ra ção . 

Graças h boa vontade de S. Excia. o Sr . Cel. 
lntcrventor Fedeml, niio i;c,·c o Comando Oeral da 
Fôr ça nenhuma dificnldade de conseguir fossem cm
prega ,dos aqui, em agosto de 1938, os grandes tra
tores daquPle Departamento, em exper iênc ias n,t 
preparaçi1o do plano clêste Estád io. 

Concluid o o nivelarnento, a dre1rngern e assen
tadas as linhas do Estúdio, tôda a organizaç·,Io para 
atletismo, aiém de um excelente campo de fut ebo l_. 
ficon aqui e:ompreondiclo. 

Mas o plano comp leto, elaborado para , a cons
· trnç,Io do Estúdio "General Cipriano .. , niío estü, 
• ainda, conclu ído. 

Faltn , a constrnç~o de uma aparelhagem com
pleta parn exercícios de edllcação físic.i; dos cam 
pos de tenis, de voleibol e de cestobo l; das pistas 
para esgrima, de armas brancas; da. piscina para 
exercícfos de natação: e, finalmente, a adapta ção do 
pavilhão que ocupa a parte super ior do Estúd io 
para. Ginitsio de Cu ltura Física . 

.:. 



O plano de instrução, realizado em tóda a sua 
plenitude, va i, por certo, const itu ir motivo de um 
grande orgulho para ,1 Br igada Militar, como, 
tarnh6m; para o R io Gntnde elo Sul, que verá for
madn, aqu i, mais t1ma escola de :regeneração física 
para os sens filhos . 

Êste p,itrimôn io, que se incorpora i1 Br igad::i 
Militar, nüo 6 nenhum mo11opólio q11c n Fôrçn, com 
egoismo, c\e.:,eje nproYe itar para os se·us elementos, 
exclusi\ ·~m1e11 te. 

Pelo cont n'.Lr io, o nosso Cmt . tem em vista fa
cilitar a tôclas OB · classes, sem distinção, a tôd<1s as 

Elementos de inn elos Departamentos De.spo1·tivos Jle. 
yimentai8 de.;;fi/ am. no TiJ.<:tríclio II C:ene?'al Cipriano" 

' petm1te as mtfol'idades. 



pessoas enfim, a. prática livre dos desportos neste 
Estádio, dando-lhes, ainda, as respectivas assistênc ias 
médica e técnica, requeridas. 

Esta contrilnlição da Brigada :Militar, prevista 
pelo nosso Cmt. Geral, representa, indiscutivelmen
te, uma obra de elevado alcance que se incorpora 
às c.-impanhas dê nacionalização, de ensino e de ci· 
vismo, tão bem compreend idas pelo nosso Govêrno 
para alcançar a perfeição da nossa raça . 

IV 

O nome de batismo que acaba de receber êste 
Estádio, é uma justíssima homenagem que a Briga
da Militar presta á memoria do General Cipr iano 
da Costa Ferreira, cujo merito a Fôrça haverá de 
sempre destacar e perpetuar . 

Nü.o venho dissertar sõbre a biograf ia dêsse 
grande soldado à quem a Brigada Militar tanto deve. 

Quero frisar, apenas, que o General Cipriano, 
dotado de um car.iter inflexível, de uma energ ia in
qnebranti'.Í,vel, de uma grande capacidade de traba
lho e de inteligência, foi o verdade iro creado r da 
Brigada Militar . 

Foi quem organizou uma série de reg nlamen
tos que a Fôrça não possuüt; foi quem dete rrc inou 
a construção de um magnífico St,1od de 'firo ; foi 
qnem reformou o plano de uniformes, adaptando -o 
As c~racterísticas de soldado de fileira, afón1, ainda, 
muitos outros empreendimentos, todos de elevado 
alcance e utHidade e que serv ira.m para deixar um 
rastro luminoso quando de sua passage m no co
mando da Fôrça . 

Foi aqui neste local, prec isamente, que o Ge
neral Cipr iano organizou uma escola de recrutas on
de foram preparados centenas de brasile iros que 
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souberam, poucos auos depois, mostrar nos campos 
de luta a verdadeira ef ici1cia de uma boa instrução 
moral e militar. 

Hoje, acha-se êste gstúdio com o sen próprio 
nome, dest inado a imprim ir ,to recruta, ao oficia l, o 
vigor físico necessúrio pc1rn ivencer, sem desfaleci
mentos, as rigoro sas fadigas :ctos campos de bata.lha . 

;foste local, as finalidades dn obra do Uenenu 

A Escola Pl'epal'atól'ia ele Cadet es tomando pa1·te nas 
Mlenídade.<; comemorntú·as à inaugw'et(·ilo elo "E.stâclio 

Oe,ie,·al Cip,·iano' ·. 

Cipriano não sofreram soluçilo de cont inuidade, por
ei ue robustecer o físico e dar elásticidade aos m ús
culos dos homens que a caserna precisa prepara.r, 
tem mostrado que é a pi:eocuração máx ima dos en-



sinamentos militares, sem o que, na guerra, todo o 
sucesso passarA para as armas do inimigo . 

Por êste Estúdio passarão milhares de jovens 
para se exercitar e todos haverão de pesquizar 
quem foi o General Cipria110, o seu papel e a sua 
obra na Brigada Militar». 

Em nome da família do Gener:'11 Cipriano Fer

reira usou, a seguir, da palavrll- o dr. Francisco Fer

reira, que agradeceu, sensibilisado, as homenagens 

prestadas pela Brigada )Ii lit,u à, memoria cio seu 

progenitor . 

Ili 

Da 11do início ii parte desportiva da. festa, três 
turmas de alunos do C. I. )f., sob o comando dos 
2.ºs tenentes Volmí de )Lissões Bocorni, Ca-rlos Pa.n
dolfo e Danilo Dias Pinto, exec utaram uma liçã,o de 
Educação Física, impressionando agradávdmente 
a assistência que enchia, literalmente o pav ilhilo e 
as dependências do Est,'tdio. 

'reYe lugar, depois, o destile atlét ico, por tur
mas que represent .. wam todas as unida.des d,t Bri
gada i\füitar, sediadas nesta capital. 

A seguir, foram levadas a efeito as provas de 
revesamento, 400 metros rasos e 1500 nv~tros, 
tendo vencido a primP-ira prova a, turma rep resen 
tativa do C. I. 111.; á segunda, o 2.o sargento Egídio 
Bitencourt, da Cia. de Adm.; e a terceira, o soldado 
Rivaldino Maier, do 1.0 B. C. 

.l 
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Ji'inalizou a parte esportiva , com a disputa de 

renhida p,Htida de cestobol entre ,IJnnos da Escola 

Prepanitória de Cadetes e Cent ro de lnstru ç.10 J\-li

litnr, sag rando -se aqu eles ven cedores pelo significa

tivo escore de 23 x 12. 

Após esta compet ição, teYe Lugar no bosque de eu

ca lip tos da Chúcant das B;rnaneiras lauto almoço ofe

recido ús autoridades, cons i<lados e Ex.mas. Famílias. 

ifest{i ocasião, fez-se ouvir, como intérpret e da 

Brigada :'llilitar, o então capitão 1\fozart Ferreira, 

que produziu a seguinte oração : 

"Exmo. Sr. Comandante da 3.a Região )[ilitar. 
Digníssimo sr. Representant e de S. Excia. o Sr. 
ln terven tor Federal. 
Digníssimas autoridades. 
Ilustres ofioiais do ExérrHo . 
Meus senhores e minhas senhoras. 

Em tõda a vastidão do territór io nacional, em 
todos os recantos dêste Brasil grandioso, sentem os 
seus filhos o profundo signifi cado desta hora sagra
da da nossa Pátria . 

A alma brasile ira, contrita e emocionada, vibra 
de intenso júbilo e patriótico entusiasmo, neste dia 
em qne se iniciam em todo o País as solenidades 
comemorat ivas da data máxima da nossa existência 
política. 



Xesta imponcnt<' ce lebração ela «S<>mana da 
Pátria ,,, ante a grnndeza de> tito elo(ll'enlc <:ruzacla. 
de civisrno, t' igual o regosijo de todos os bras ilei
ros e s110 as 1ncsmas as co11g-ra.tulnc.·ões g11e êles tro
c·nm entre si, estreitando-se em írnternnl ,lmpl<'•:rn. 

1b um momento, no tempo, propício i1s mais 
belas CYoc·a<;ücs d0 um passado bendito e glorioso . 

L:~ a hom evo~nclora ela cre,w.'io da Pútria <' de 
ciCVO(.',\O ao C'Ulto de seus heró is, COllÍ\llld indO·SC llll
lllíl. gm11de c:on1emo1 ,H;,"to as nossas maiores efemé
rides, <tlle nhrangc. ntTaY<'S de ásperas Lutas e sa
cri l'ícios sem <·ontn, todos os períodos clescle o seu 
descobrimento : ·- n c:onq u ista. a pcnetn1<;ão, n co
Loniza<:,io. a luta pela inclcpcndéntia, enfim a ror
maçüo politie:a, soe:inl, eC'onômicn l' (·ultural Jn IH\

cionalidade . 
E é neste dia de culto c:ívfoo clediracto i, Pá

tria brnsileira que a Brigcida )filitl'lr do lUo Grande, 
na mais perfeita comnnhào de sc11timc11tos e cm 
continêncic1 11 personnlidade excelsa de um grande hra
sileiro, assori,t-se i1s cerimônias com que a Xnç-,10 
celebrou o « Dia do Soldado ,), comemorn11do-o si, em 
verdade, dias após o transc·nrso ele tão memor.íYel 
data, - e isto por influ ênc ia de fntorcs alheios i1 sua 
,·ontad c - , mas do maneira condigna com a sua 
elevada significação 

Di,1 da P{1tria ! })ia do , 'ol<l11do ! .\.mba s as 
datas se ('Onl'nndem, id ent ificam-se, collsuhstanciam
se ~;\o luminosas efemérides do Brasil, rememoran
do pú1.d11i1S cintilantes de desprendimento. feitos des
temcro:-;os, htnces de audúcia sobrehumana, "que f'a
zem d:1 nossa história uma lição de rnronilidnclo e 
um exE'mplo de açito constrntiYa )>, 

Assume, assim, esta homenagem um mais bolo 
significado. A Páuia, o nosso culto, IH\ exaltação 
de suas glórias. Ao soldado, a nossa reverência, 



.. 
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O majo1· Jlozart Ferreira falando no momento ela ho 
menaye1n p1·e.<;tada pela Ifrigada .llilitw· ao 

Exé1'Cito Nacional 

na glorificação de uma vida - símbolo di-1 grande
za de um povo . 

.A Pátria,- q_ue é o céu, o solo, o povo, a tra
dição, a conciência, o lar, o berço dos filhos e o 
túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da 
língua e da liberdade, - como bem a definiu a 
expressão máxima da cultura brasileira, o gra.nde, 
o imortal Rui Bal·bosa. 

Ao soldado, - que é o espírito, a alma, o co
ração, a honra, a glór ia, a tradiçã0 da Pátria; 
A atalaia vigilante de seus brios, de sua dignidade; 
o sustentáculo inquebrantAvel de snas instituições. 



É como a Xaturcz11, em relaçflo ao homem. 
Ir01aniz11m-sc1 assimilam-se, completam-se . A Xa
ture:-m o[erece-Jhe os seus tesouros . Êle, inteligên
cia creadora, os aproveita em bem da hnmanidade. 

E como a ~atureza que. na. concepção de nm 
notiível cientista, é incomparit velmente grn nde1 tam
hérn o homem, mall grado os embara<;os decorren
tes dessa mesma grandeza. impresionante, é digno 
de ser Yisto ú mesma. luz com que se adm iram as 
nossas montanhas, os nossos mares, as nossas flo
restas, tôda a beleza forte e virgem da ex uberante 
terra. em que vi\·emos. 

:Mercê, talvez 1 de tais razões, jú disse alg·11em: 
«Homens hú que , pe las suas qnalidades de energüt 
e aptidüo, reveladas sempre e em constante hanno
nia. com um esplrito prútico de admirú vel rngaci
dade, pnrcce terem nascido, não só parn a lnta con
stante eomopara se investirem ria mais frnncae nl>so
Lut.1 pcn:,ona lizac;iio, justamente nos momentos mais 
dificcis e de complicados obstúculos que lltes apre
sente n. ex istênc ia. A \'ida modela-os cm corp o e 
o destino conforma-os eni espirito. Quanto mais 
vivem mais lutnm

1 
quanto mais lntmn mais vencem . 

Invejúvel dest ino! 
Luiz ~\.h·es de L i1n;1, e Silva, - o glorioso Ca

xias -- a cuja aug·ustn mamória rendemos, neste 
dia, especial homenagem 1 - solene testemunho de 
nossa admiraçcio, verdadeiro culto il inteligência, i1 
branirn, ao heroísmo, - foi um dêsses predestina 
dos ela vida e preYileg iados da sorte . 

Aos fotos mais rnemorú Yeis da nossa história, 
aos momentos mais gn1 Yes da, J1acionalidad e, estú o 
seu norue ligado pe los laços indestrutíveis de uma 
colaboraç-úo eficiente e constrntora 1 ass inalando-se a 
s11Lcos luminosos a orientação deixada pe lo seu gran
de espír ito de estad ista exce lso e genial soldado . 

.. 
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Simholo do mais alto ,·ator moral, êlc incarna, 
nos primores de sun conduta c·omo 11ns l'llLilâncias 
ele seu i11c·ompHr,h·cl gênio. atrav(•s meio s<·culo ele' 
~lórias imarcesch ·eis. as nwiores e mais belas vir
tudes de tõda uma C'lasse1 qnc (· Yalor e hran1ra: 
que é despre11dime11to e 11ercismp: que é obcdiêncü1, 
lealdade e honra, - o glorioso Exército Brasileiro, 
- modelHr pela c:omprecn:-ito exata dos Hltos deYe
r<'s que lhe assiste 11a dcfc,sa dos mag-nos interêsses 
dn Pcitl'ill. 

Foi a:-::;im em todos os tempos. .\ssim foi cm 
tôdas as ct·uzndas liberais: nos c:enúrios de l>atalha 
C'Otno nns horns serenas d<' l'econstrn~·,io. 

Creada. a Pútria, tem aco111p.1nhado o cvolyei· 
<la nacionalidade: com serenidade e firmeza <lc âni 
lllO nos dias sombrios, Yihrando de patriótico en
tus iasmo nos momentos do triunfo . 

Xas lutas peln unidade nacional : nn defesa dn 
nossa língun e dos nossos costumes: na campanha 
peh1 independência política, na consolidM:.'10 dessa 
autonomia: 11a, lutn contrn os inimigos folernos e 
externos: nn aboli~·i\o da escnwatura: na Yit<iria dos 
princípios liberais . incarnada no ad,·ento das fór
mulas democrúticas ele gov(·rno, cm lôdas essas eta · 
pas, quantas e inúmeras vezes escl' itas com o pre
cioso sangue de seus homens, o Exéreito Brasileiro, 

~lória e honra de umn Pútria grande e forte -
tem sabido fielmente cumprir tt sua nobre e eleva
da missão, consagrando-se. sempre, ao dfvotamcnto 
pela segura.n~a pt'1bli<:a e pela integridade da sobe
rania nacional. 

Grande honra , por isso, constiLue pa rn mim n. 
distinçüo que rne co11 reri II o m~u prezado coman
dante, 'r. coronel Angelo de )leio, para, C'm seu no
me e no da Brignda. .i\filitar, expressar as suas sau
dações, numa sincera demonstraçúo de aprêço e 
admira~·ão, ao tradicional Exército Nacional, nas pes-



soas ilustres dos Exmos. Srs . Ueneri'\l Estevão Lei
tão de Carvalho e Coronel Osvaldo Cordeiro de Farias. 

Honra. demasiada para mim, e-me, no entanto, 
imensamente grnta r10 meu coraçilo de soldado. 

A gloriosa ef~rnérirle, que órn festejamos, pro
porciona , destarte, .'1 trop,t est adu al, o feliz ensejo 
de estreitar, ainda mais, com o luzido e nobre Exér
cito, os laços de confraternidade que a todos devem 
unir, para felicidade comum e prosseguimento inin
terrupto no cnmiuho da ordem e da paz, ela liberdade e 
d[i jnstiça, da prosperidade e cio progresso, e que 
os devem aproximar para a conquista cio grand ioso 
futuro e realizaç-ào dos altos destinos reserrndos it 
nossa. gnrnde e extrcmccicln Pútria. 

Exmo . Sr. Comandante da ,3,11 Região :rvlilitar. 

Homenageando o Exército Xacional, na pessoa. 
de V. Excia., a Brigada Militar se compraz em sau
dar um soldado de grande relêvo moral, cuja vidl\ 
const itue um livro aberto, no qual estão esculpidos, 
em caracteres refu lgentes, os mais belos ensinamen
los cívicos , rastro luminoso de uma existência hon
rada, generosa e boa, inteiramente dedicada ao ser
viço da Pátria, que tem em V. Excia. um seu guar
dião impertérrito, um seu denodado paladino ; na 
pessoa de V. Excia ., Sr. General, a Brigada Militar 
rejubila-se de prestar a homenagem de seu grande 
aprêço, de sua profunda admiração e respe ito à ex
cecional figura de um ilustre militar, que, dignifi
cando o alto pôsto que ocupa, desenvolve a sua ação 
patriótica no trabalho profícuo e gran dioso de ele
vação dos elementos da Defesa Nacional. 

Como fôrça de reserva que se orgulha de ser 
do Exército Nacional , a tr opa. riograndense acompa
nha , com verdadeiro interêsse, a atuação pondera-

' .. 
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Foto apanhado <111a11do o 81'. ee/.. _,JllfJ<'lo ele .l l elo en
tregara ao /;,'.r1110. Sr . Oeneml E.·ten7o J,eiMo de 

Cw·rallw a pequei/a lemb1·an~·a que lhe ofe,·-
fal'a a IJJ"igada J l ilita1· 

cl,1. pi-oveitosa e enérgica de V. Excia., re,·etndor,\ 
de seu alto descort ino na. dire<ií.O de uma fü1s mais 
import,rntes regiões militares. 

E c·reia \'. Excia., que t,,is circunstâncias c:rea
rnm uma respeitosa corrent<· de simpatia, admira
ção e a[eto, dn. parte dos c<.,mµo11entcs da nossa tro
pa para com a pessoa de V Ex c:ia., sent imentos ês
ses que cada vez mais se ace11w1-1m, cooperando para 
o necessúrio sinilo i11dispens1ísel estre itame nt o das 
boas relações pro ,·eitosmnentc mant id::ts, de há mui
to, entro a gua rni ção federal e a fõrc:a estadual e, 
agorn, ainda nu1,is fortalecida na inteligente e aca
tada gestão do \' . Exc ia. 



Digníssimo Sr . Representante elo Exmo. 'r. In
terventor Federal. 

:K1-t justa e significat iva homenagem q_ue a, Bri
gada Militar presta, hoje, ao denodado e brioso Ex ér
cito Brasileiro, na pessoa de S. Excia., o sr. Cel. 
Osvaldo Cordeiro de li'a rü1s, a tropa estad ua L por 
meu in termédio, rende um culto de respeitosa e pro
funda admirar,;ão à figura auste ra e generosa de um 
brnYo militar, cu:ja empolgante personalidad e, a,tuco
lada de um brilho invulgar, 6 taml'.>ém um dos ex
poentes rnúximos de uma nobre e meritória . classe, 
a, qne tanto tem sabido honrar e dignificar. 

Homenageando o Exército Nac ional na pessoa 
de . Excia. o 8r . Interventor , tem a Brigada ~fili
tar a sa.t isfac,'ã.o imensa de sau dar um esta dista emó· 
rito e extremado patriota; na pessoa de S. Ex cia., 
saudamos nós a sua açfío din âmica , criteriosa e ho 
nesta , desenvolvida em todos os setores da admini s
tração riograndenae, em que sua sAbia e inteli gen te 
orientação traçou seguras diretrizes na execução de 
um programa governamental jú tão fértíl em reali
zações. 

Ko qne diz respeito i1 nossa t ropa , manifesta
mos nós, manifesta,m todos os seus componentes, 
desde o seu comandante a.o último soldado, nesta s 
sinceras pa lavras, imp erecí.vel gratidão pela alta 
conside ração que S. Excia. sempre lhe dispensou e, 
muito especialmente, pelos grandes melhoramentos 
morais e materiais que há, proporcionado h corpo
ra çã o, para a qual tem sido um justiceiro chefe e 
amigo leal. E fique certo S. Excia. que a tropa 
estadual procura, por todos os meios, não desmerecer 
tão elevada prova de confian ça. Compenetrada e 
conciente de sua espinhosa mas dignificantP, missfw, 
a Brigada Militar, seguindo os ensinamentos de seus 
mestres na arte militar , por interm édio de compe-
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tentes e dedicados oficia is do Exército, continuará. 
a agir, como sempre, sem vacilações, cump rindo, 
dentro da mais severa disciplina, os deveres que lhe 
incumbem - zelar pela ordem e segL1rança publi• 
cas, obedie11te ils ordens legais . 

Exmo. Sr . Comandante da. 3.:, Região. 

Digníssimo Representante do Exmo. Sr. Inter
ventor. 

O nosso coração ele soldado sente-se ufano pela 
distinção que V. Excia., Sr General, e S. Excia. o 
'r . lnterventor, nos conferem, aceitando esta sin

gela homenagem. 
Concretizando-a, a Brigada Militar tem a hon

ra de oferecer-lhes uma pequena lembrança que, 
na sua mudez, traduz, mais significativamente do 
que as minhas palaYrns, o grande preito da nossa 
admiração hs qualidades exceciona is d0 <lois gran
des cidadãos e inexcedíveis patriotas. 

Queiram. pois, V Excia., Sr. Cmt ., e o dignís
simo Representante de , . Excia. o r. Interventor, 
rceebê-la das mãos de meu prc;rn,do comnndante, Sr. 
Cel. Angelo de Melo. 

PermitHm-me que, em nome da Brigada ) [ili
tar, erga minha tac;a pela crescente g-r;111deza da 
nossa querida Pátria, pela cont inuidad e de seu fe
cundo govêrno e em honra ao Exército ~acional ». 

, audndo por eloquentes aplausos, levantou-se, 

em seguida, o Exmo. ~r. General Estevàü Leitiío de 

Carvalh o, 4ue prol'erin brilhante improviso, agr:\de

cendo por si e por 8. Excia. o Exmo. i 'r . lntelTen-



S . E.reia. o E.J"mo. S1·. (/.enel'(ll .E1>terrio LeiWo de 
Ccn·ualho saudando a lfrifja.da J/ilitat , apôs te1· 

ayrndecido em seu nome e no elo Exmo . 81'. 
Tntel're11tn1· Fedei'((/ a homenagem que 

7/u,.<; f'l'a pr<•,·tada 

tor Pederal llO Estndo a homenagem qne acabava. 

de ser prest::id,1 ao Exército ~acionnl e exprimindo 

o sentimento de júbilo qne lhe ia nalrna pe lo re

quinte de fidalguia com que, naquel e momento , 

enm1 acolhidos pela Brig-achi ~lili tar . 

Pondo em relê,·c1 o elevado espír ito de lumno -

l nia sempre reinante. 110 Rio Grande do Sul, ent re 

·~~~~~~-~~ 228 ---'-~- ~ ~~~ ~ ~· 
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as trnpas federal e est,ldunl e os serviços que esta 

teve ocasião de prestar em cooperação com aquela, 

deelarou que isso constituía uma prova signiricati

va de que nas jonrndas ele trabalho a que se en

tregam uma e outra, só o Brasil anima o pensamen

to e açf10 dos seus elementos, vi vendo como vi vem 

numa perfeita unidade de vistas, para a grandeza 

da Pútria, na exccnção da obra ingente; mas gran

diosa , de reconstrução moral e materfal do País. 

E finalizando, declarou S. Ex.eia. encerrada 

aquela pa.l'te das solenidades, depois de ter ~rguido 

sua tas·a em honra ao preclaro cheíc da X açfto. 

Dir igirnm-se, entuo, as autoridades e convida

dos presentes para , o gnbinete do comandante elo 

Centro de lnstrnçfto Militar, onde foram inaugura

dos os retratos do Exmo. Sr . General Osnüclo Cor

deiro de Farias e do tenente·coronel Venflncio Ba

tista, anterior coinandante da re ferida unidade, fa.. 

lando, nessa ocas ião, o tenente-coronel Cam ilo de 

:Morais Dias, que disse o seguinte : 



"Ex.mo. Sr . General Cmt. da 3.a. Região Militar. 

Digno Representa nte do Exmo. Sr . Interventor 
Federal. 

Exmo. Sr. Arcebispo Metropolitano. 

Exmos . Srs. SecreU1rios de Estado. 

Digníssimas antoridades civis e militares . 

l\íeus senhores . 

Minhas senhoras. 

Hoje que todos os soldados do Brasil, nnma co
munhão espir itua l de sent iwento cívico e de fé pa
triótica, se reunem em todos os q uadrnntes do nos
so grande País, para realizar a empolgante parada 
cívica da Semana da Pittria, o Centro de Instrução 
Militar, que é um estabelecimento de ensino da 
mesma fé e dos mesmos sent imentos de segurnnç~a 
na grandeza e nos destinos radiosos do Brasil, es
colheu, a princípio, o dia 26 de agosto, dia do Sol
dado Brasileiro, data qne resume as excelsas virtu
des do Soldado Padrão, que foi Caxias, o Centro de 
Instrução Militar, escolheu, como disse, de iní
cio essa data, mas que por fôrça de circunstânc ias 
que independeram de sua vontade teve de transferir 
para o dia de hoje, 1.0 de setembro de 1940, par,1. 
inaugurar neste gabinete, que é o do Comandante 
da Unidade, a fotografia do Exmo, Sr. Cel. Osvaldo 
Cordeiro de Farias, Interventor Federal no Estado . 

Soldado e estad ista, como foi Caxias, o atual 
Chefe do Govêrno Estadual do Rio Grande, assumiu 
as responsabilidades dessa elevada função pública 
num dos momentos mais graves por que tem passa 
do a Terra Gaúcha nos últimos tempos de sua h is
tória que foi aquele que sucedeu üs transformações 
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<lo Outubro de 1937, mas Swi ~ xcia. ap lacan do· a 
viol6 11cia das paixões políticas que as luta s de en
tão ha ,·iam ge rad o, voltou o seu esp írito brilhant e 
para as enormes e rea.is necessidades de seu Estado 
natal e o sentido constru tor que imprimiu ú s ua 
ação serena e just a cedu conqu istou a conf ian ça pú
blica da qual se der ivo u o ambi ente de paz indi s
pensft vel ao trn .balho construtivo e · fecundo . 

Rasgando rodovias, levando as paralelas de 
aço das ferrovias, símbo lo da civ ilização e do pro 
gresso, ús nwis remotas regiões do Estado, melho
rando a naYegaçào fluvial, l'lrupara ndo e fa.vo1:ecen
do a. navegação marítima e aérea, pan1 n circula
<:fto .. cada din. mais inteusa, do passage iro e da pro
dução Estadual, tem prestado o atual UoYêrno Lio 
Rio Gra nde, os mais in estiml:i-veis se1Tiços e decisi
vo aL1xílio it eco 11omia do Estado, implllsionando: 
assim, o comérc io e as outras classes i11teressadc1s 
em novo sent ido e novos rumos . 

Levantando colég ios ús centenas ou, mais pro
pr iam ente, aos milhares, em tõdas as <.lirec,:ões do 
Estado, o Oovêrno atua l tra1;a 1Jn1 noYo dest ino i1 
Comnnbão Gaúcha, e realiza , ainda , nesta hora, n.tra 
Yés do magistério público estad ua 1, o imenso es fôr· 
ç-o de sent ido moral e pntriót ico que se cham ou : 
Ca mprmlw de . \'acionalização. 

O Departamento Estadual de Saúde ; crendo para 
a defesa da saúd e pública e o Depa rtam ento Esta
dual de Educação .b'ísic;-1; organ izad o para. a cultura 
fisica rac iona l, constit uem pro \' at: concretas dos cui
dados e preocn pações do Govê rno no sentido de apri
monn e refortalecer a nossa raç a. 

Pelo amparo it agricllltnrn, ú pecuál'ia, h in
dústria e no comércio, se estú crea 11do a gra ndeza 
econôm ica Clo nosso Estado . 

Xfto s.:to n1enos concretas as provas de assis
tên cia socin l jú realizadas de q ne o 1\Ianicônio J ll · 



diciário, o .Sanatório Belém, o Leprosário de Itapoa1:i, 
recentemente inaugurados, sào exemplos qne enal
tecem um Go,·êrno e o recomendam ú gra.tidào e 
no nprêço públicos. 

O tenente-co1·onel Camilo de .Jlomis Días falando no 
momento da inaugumçtto dos 1·etmtos do Exmó . S1·. 
Gene1·al Osuildo Go1'deii'o de Parias e do tenente-coro-

nel Venâncio Batista. 

É cedo ainda: maa a história da nossa Terra 
há de fazer justiça, na ocasiilo exata, ü, ação con-

? 
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strutorct e benemérita do atual UoYêrno do EstHdo 
e seus operosos e ilustres colahorador0s . 

. A Bl'igada Militar e1 em particular, o Centro 
de rm~trn~·ào }filitar 1 de,·e ao (loY<'rno de Sua Excia., 
o ~cnhor Coronel Cordeiro de li\lrias, a promulga
ção de várias leis e regula.men tos que lhe atw1 lizrt
rnm a ex ist ência. e l lte fortalecemm o organismo. 

Daí a razi'ío da nossa homenagem de gratid.'10 
e de aprêç-o. 

Escolhemos também esta ocasi1'o pan 11 11rlo só
mente cumprir um dispositivo regulam entar. n1as 
atender a um imp erat ivo dos Hossos sentimentos de 
ju st iça, de c·arinho e de aprêço. inaugurando aqui, 
igualmente, ,t fotogral'ia de um distinto e brilhante 
camarada nosso que é o senhor Ten. Cel. VenAncio 
Batista , o qual tendo frequentado esta casa , como 
aluno, há 22 anos, j{t teve depois oportunidade de 
comandar esta Unidade, dur,mtc anos, e de exerce r 
o c.:argo de Diretor de Ensino, onde, ainda uma vez, 
pôs ü prove\ sua brilhante capacidade de trabalho, 
de cultura e de inteligência 1 deixando, ao sair, 110 
espírito de todos, a certeza de que êle aqui conti 
uúa em nossa estima e cm nosso aprêc;o pelos se r
viços que prestou i, org·anização, ü instl'ução e ao 
ensino, no Centro de Instrução )filitar. 

Finalmente, hoje, em q11e inanguramos taml><\m 
nêste quartel : 

- O novo telhado que nos pôs ao abrigo da 
intempérie, presen •ando a saúde e o hem estar dos 
que aqui vivem e trabalham ; 

- o reservc'ltorio de úgua para l (55.000 litros: 

- o novo Pôsto Médico, com nm gabinete para 
o médico-chefe do ser viço, duas salas de curativo e 
um dormitório parll o enfermeiro ele dia: 



- os novos refeitórios: um para. 40 oficiais e 
outro para l 20 alunos do Curso de Formação de 
Oficiais; 

- a transformação e melhora da antiga copa 
da cosinha.; 

- e o acréscimo de mais 4 peças ·à. área co
berta do quartel, destinadas : uma para a agência 
do rancho, uma para depósito de combustível, uma 
para almoxari l'ado da Arrecadação Geral e outra 
para uma segunda copa que se tornou necessária 
pelo desdobramento dos trabalhos do rancho ; 

- estando ainda em plena transformação o 
Gflbinete de Biometria como dependência que é do 
Estádio "General Cipriano", também nesta data inau
gurado. 

Et1 quero hoje, como dizia antes, a.o inaugurar 
êsses m€'lhor:-1me11r.os, que fafam por si mesmos, agra
decer aqL1i, de público, em nome do Centro de In
strução 1\1:ilitar, .-io nosso prezado Cmt. Geral da 
Brigada, .Sr. Coronel Angelo de Melo, benemérito 
a.migo desta Oasll, c1. compreensà.o que teve dr1s nos
sas necessidades mais urgentes e a maneira pela 
qual com um largo espirito de simpatia e constc1nte 
firmeza de d~cisâo, nos deu tudo o que necessitá
vamos para que visRemos coroada de t1>xito esta eta
pa de Hosso esf'õrço. 

O seu nome é já pa,rte do patrimônio moral 
do Centro e êle o agLrn rdar.t, com aprêço e carinho, 
na quotidiR.na lembrança . do bem estar que o dis
.ti,nto ~hcfc lhe proporcionou. 

Quero, por fim, agradecer, em nome ainda do 
Centro de Instruçã .o Militar, o comparecimento hon
roso, a êste ato, de Sua . Excia. o Sr. General Es
tevã.o Leitão de Carva.lho, do Exmo . Sr. .Represen
tante de Sua Excia. o Sr. Coronel Osvaldo Cordeiro 
de l!"fl.rias, Interventor Federal do Estado, dos Exmos. 



81'S. ~ecretc\rios de l~stado e den :ais autoriclncles ci
vis e militares, hem <'01110 das Exrnas. familias e da 
distintc1 reprcsenta<;,io da imprensa e rúclio·difusi\o 
da nossa capital. 

,\.ugurnndo saúde e prosperidade aos nossos 
d istilltos homenageados e a todos vós, ergo minha 
tac;a pelo Br..ts il pr<'> pero , feliz, unido e forte' ' . 

Após n realizac;,\o de v.írias outrns competições 

desporci n1s complementares ao atraente prog-rama 

elaborado pm·a solenizar U10 condignamente, como 

o foi, a pnssagem de nma das mai s signifi cati, ·ns 

datas da naC'ionaliclncle, finaliírnram dentro ela m~is 

franca e cordial camnr·ulag-cm ns f'cs ti, ·idacles le\ ·a

dns n. efeito pela l~r i:-··Hh 'I i li t;1r como justn. home 

nagem ao maior ,·11lto d:1 noss a his tória-p}ítria. 
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A fest a de c·onfrater11izaçiio e canrnrndagem 

levada a efeito peln ,}.a Rcp;iüc .:'li ilitar. na capital 

do Estado, a ,30 de dezembro de Hl-1-0, por iniciati 

va de seu ilustre e operoso c·omandantc, Exmo. S r. 

General Este,·úc Leitito de ('an·alho, como c-oroa

mc11lú dos trnh nlh os de in st rn~·ão milit ar relat ivos 

11qudc ano, re,·estiu-sc de cxtraordinúrio brilhantis

mo, decorrendo nnm ambi ente de ~xtrema c-orcliali 

dade e alta clistinçfto. 

Poi um acontee imento ele intensa vil>rn<;ào e 

entusiAstic-,1 solidariedade ao altruíst ic·o g-csto dêsse 

di tinto eherc militar. con~tituindo mna delllonstra

ção nrng:nífica de patriot ismo e uma legitima mobi 

lizac;úo de espíritos e de c·orac;ões n scrYiço da. Pútriél . 

C'onstou rle nin alm o(:o rc,1lizado ao ar l ivre, 

nn pitoresca s(,cte do Countt'_,·-( 'Lube. parn onde acor

reu grnndc número tle orie iais do Exército e dn, 

Bri~ada .:'lfilitnr. 

Entre os 11umerosos convivas, ali se cncont ra.

va 1,1 os Exmos. Srs. Generais Osvaldo Corde ir o de 

Farias e Estevfio Leiti10 de (\1rrnlho, ~rs. c·oro neis 
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.João Pereil'a de Oliveira, cn tão chefe do !Estado 

)[aior Regio11al, e .\ngclo de :\lelo, c·onrnndante ie

ral da Hrigacla :\1 ilitn r. bem c:omo o tcnen te-<:oronel 

Aur<"lio da Silva P.\·, chefe de Polícia do Estado, e 

outras altas autoridades cids e militares . 

..\. certa alturn, do almoc;o, usou da palavra, 

por dclega~·ào do Exrno. 'r. Cmt. da 3.:1 Região, 

o tencnte-coro11cl .João Yicentc , 'aiào C\lrdoso, snb

chefe do Estado )faior Regional, tendo :-; .. '. pro

mmciado a expressiva oraçfto que abaixo transcre

vemos: 

"Atendendo umn determinação do Exmo. Sr. 
Cieneral Cmt. da Região, sinto-me, como é uatmal, 
muito penhorado e na verdade desconcertado, com 
a. gc11erosa e exceciona ,l honraria qnc me foi conce
dida por . Excia., a qual só posso atribuir 11 sua 
bondade e enorme complacência, em ouYir, de ou
trem, a explanação, diante de vós, das idéias que 
são suas, em forma ti'io <lesprovida dos atávios que 
merecem. 

gsquivar-me e firar no lugar que me <' pró
prio, na massa incógnita dos seus colabora.dores, 
seria ta.lvcz desprimor difícil de desculpar e me fur
taria a oportunidade de, num mesmo ato, cumprir 
duas obrigações - uma agradúYel ao profissional e 
outra agradável ao coração. 

A primei ra delas, cumprir uma missão, prazer 
mais sublime que póde aspirar um soldado, obedecer 
e dar pelo cumpr imento dessa, missão o que de me-
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lhor tcni. islo i>, executar com vo11tade de ,1certar e 
pror·manrlo c·onservnr-sc clc11tro da, icl('ia. que guiou 
o < 'hel'c nu cli\r-lh<.' a tarefa. ~~ segunda, o de ren
der um preito de c·amarndag·em a todos os soldados 
da r,.a H. M. e its-suas resrn·as, representadas por 
Yós, ol'ic iais da guarn içúo de Pôrto .\l egrc, e por 
nís, C:lnrnrn<las da lfrig-ada )[ilitar. 

1'e11-Cel. Jo •io l'ic e11le S11irit1 Ct1,-do.,o 

lnt(•ri>rclc cio Comando du :t.a Regiiio 
~1ilita,· 

L4
: ,·ontnclc de "'. 

Ex<· ia. q ne nesta festa 
de co111'rnternizac;ào e 
cnnrnradagem. por 
termos vencido nrnis 
uma etapa da 110SSêt 

jornadn, os laços de 
e tima e al'ei(àO se 
estn•itc 111 e se tornem 
cada ,·ez 1nais fortes . 

Porém, co m o 
dissemos, pnra cum
prir c1 missüo (, pre
ciso consen· a r-sc den
tro da idéia que adi
to111 ,·i ,·e1· perto de 
R Exc·ia . parn . desco
hrir entre os efeitos 
elo co1wi Yio, o avul
tar de energ ias físi
cas e morais que dis

pe11dc diúriamente <:m prol tlt· um exército melbor, 
e, portanto. c·onhcccr o ambiente gra11dioso e salu
tar que dcYe ce rc,11· o nosso traball:o. 

s. Exda. cs<·olhcndo-111e para trndn;dr o seu 
pens,1mento, 11,10 pensou <:erlnmente 110 que êste iriêl, 
perder de brio e claro em sua essênc ia, porém, qui~ 
lanc;ar, diante de vós. um inexperiente estreiante em 
matéria de oratória que YOS poupani os cam inh os 



tortuosos da clialétiea, capaz ele pertllrl)ar a vossa . 
digestilo n.pós o úgape rom qne nos rep;aloll, e mais 
::üncla, que só poden\ Yos dirigir pn lavrns modestas, 
mas repassadas da maior vontade de explicar-vos o 
gesto c rendor desta solenidade . .. 

Ao enccrrnr êste ano de instru<.·i:101 convém lan
çnr unrn. Yista retrospectiva sôbre o cn,minho per
corrido e, com espírito e;rítieo, olharmos o que fi
zemos ele bom, para repet il' e melhornr até se tor
na .rem reflexos, ou o qne fizemos de mau , para cor
r igir e suprimir em futuros trabalhos. 

Sua Excia. <W assum ir o comando da. Região 
declarou que o seu prognuna seriét : TRABALHAR 
E FAZER 'l'RAB.U .... HAR. Vemos, portanto, o pano 
rama que se cste !lde desde ahr il de 193H, até os 
presentes dias; vemos as modifica.ções introd uz idas 
nos hcihitos e nas rotinas, abolição das más e incen
u,,o das bons; vemos o trabalho se desenvolvendo 
"'.U ap<'los e estí mulos, de cima para baü.:o e ten
do e;omo resulta nte , a intens it'icaçào e produção , de 
haix:o para cima; vemos , é ve rdade , os caminhos (1ri
dos <' ingratos percorridos : mas, em compensaçito, 
,·crno~, também, os resL1Ltados prometedores de fru
tos mu ito mnis selecionados . 

Ji'aln11clo e m t rabalho, nes te sécu lo que ,·in a 
gncrrn Hl 14-1918 e q uc está vendo a «G 11errn. Re
l;1mpag0»1 traba lho, num exército que se quer co11-
sorvar ê1 altura ele sua misstío prceípnn, é prec iso 
c·omprecndcnnos bem todo o seu ~ignificndo . Hoje 
em di;11 ê,8 modif icaçõ es int ro<lnziclas na. guerra, não 
süo 1w1i::; ela oi·dem de 100 anos, c·omo 1w11siwa. o 
(frande r'on,o, ns novicia.eles s11rg0111 ele mome nto a 
mome nt o, tonrnn do cada ,·ez mais comple xo o or
ganismo dos e:x·él"citos. 

O exé rcito, como instrnmcnto ele guerra, tem 
o dever de preparar, orga.n iza r, enq trndrar, orientar 
e desenvolver as fôrças da na ç,lo; depende, entre -

r. 
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tanto, da capacidade <le produção d;1s indústrias, do 
vnlor das reserrns, dn. competência dos t(,cnicos, do 
sistema de transportes, das comtrnicnções e tantos 
outros fatores f{tceis de calcular, que reclamam por 
igual, de todos os nacionais, uma ]a,J'ga e eficaz co
operação. Então. uma prepara ção militar inteligen 
te depende, por um lado, da. perfeita coordenação 
das élites civis com os chefes militnres, e, por ou
tro lado, da eficiência do exército nos sons múlti 
plos e vn riados aspectoS'. .A eficiênc ia só poderá 
ser conseguida pelo trabalho e competêucia dos sens 
componentes. 

Estas foram as idóias Msicas que predomina
ram no decorrer de 1940, o qual assinalar:t, em de
l'initivo , um nrnrco bem preciso de ad iantnmento, na 
senda do progresso e da ef iciência. 

Em mat\'O, vimos a ORAXDE )L\.NOBRA, que 
assinalou para o Brasil a éra de empreendimentos 
vultuosos dessa natureza. Pela primeira vez, a to
talidade dos corpos da Regh\o reuniu-se numit pe
quena faixa do território do Rio G randc do ' ul; 
peln primeira Yez, n. cavalaria do Estado marchou 
com os sens próprios recursos, e o que é de ma is 
importante, sem ter a lamentar no mês eguinte a 
perda de f)0 °/0 da cavalhada. 

O que re,1lmente nos cumpre realçar da ma
nobra póde ser ass im definido : 

- ENVERGADURA, pela primeira vez~vista no 
l3rasil; 

UNIFORMIDADE DE AÇÃO, entre os cor-



pos, que só se obtém 00111 instrução bem orientada 
e fiscalizada. 

Depois, Yimos o ano de instrução se rem1ciar, 
eivado de novidades qne só futuramente pode rfLO 
dar os frutos deciejados; modificou-se a época de in 
corporação a-fim-de melhor aproveitar cond ições cli
matóricas; explorou-se, em larga escala, todos os 
recursos mi-ueria is dt1, reg i.lo, com o fim de benefi
ciar as condições de vida, dos soldados e consequen 
temente colocá-los em melhor situação de produti
vidade. 

Nest0 mesmo ano de 1940, foram realizadas 
as 1 .• t e 2 a OLL\IPÍ,\DAS REGIONAIS e provas 
eqnestres ele tôda a natu_reza. 

E, finalmente, pela prime int vez no Exército 
Bra sile iro, realizou-se nma CAi\IPAXI-L\ DE TIRO 
de tôdRs as armas e 111, totalidade dos corpos da 
Região. Citamos aqui, apenas, as tar0ras capitais 
realizadas em 1~)-J.0 e pelas <..J.Uais êsse nno será as
sinalado cm definitivo , como disse. 

Porém, para que todo êsse esfôrço não seja 
pe rdido é preciso que cada um se con ven(·a da 
necessidade da ORIEXTAÇÃO E FI 'CALIZAÇlO. 
ORIENTAR E TRABALHAR )3El\l é dever ele todos. 

Dis;.e o Exmo. ' 1· General (' hefe do E. M. E., 

em uma manifestação qne lhe fizeram, que HAVÍA
°iiIO, PERD IDO O DIREITO DE FAZER O MAL E 
ADQUIRIDO A LIBERDADE DE FAZER O BEM; 
sim, mas para fazer o BE:\I, assim como para. 
TRABALHA R BEM, 6 preciso antes de tndo que se 
SAIBA O BE)f. 

f 

t 
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Durante a CAMPANHA DE TIRO, salientou 
sua Excia. os resultados apresentados pela arma de 
artilharia, justamente aquela que não dispõe de re
gu lamento de tiro moderno; a que atribu ir tal su
cesso? - somente ao SABER O BE;\! -. Por uma 
coincidência int eressante, em todos os corpos de ar
tilharia os instrutor es pertenciam as últimas turmas 
saldas da E. A., e, como a l)lSTRUÇÃO DA 
REGIAO, FOI ORIEN1'ADA E PJ 'CALIZADA, 

obteve -se um resultado notável pela, REGULARI
DADE, UNIFOR..lt{JDADE E PRECJ 'ÃO. 

ltsse exemplo, ruais nos arraiga a conv icção de 
qne tanto para !1'AZER O HEJ!, quanto para TRA

B1lLTTAR BEJJ, é preciso SABE R, isto é, procura r 

em torlos os momentos conhecer os aperfeiçoamen
tos introduzidos nos armamentos e nos meios de ação, 
e meditar sôbre as repercu ssões que cada uma des
sa, inovação viní trazer aos PROCE SSOS DE GOJ.ltl

BA'l'E . 

Em suma, estudar com sincer idade a sua pro 
fissão para SABÊ-LA. Encontramo-nos, então, diante 
das duas pedras angulares do nosso edifício : 

SABER E TRABALHAR 
Que nos falta para erguê-lo? Somente a ar

gamassa que vai ligar essas pedras :- o ARDO R PRO
Jt'ISSIONAL. 



Pois bem, si encararmos o ano de 1940, $Ob 
êsse tríp lice aspecto, veremos que, realmente, êle 
assi nft1a nn sendn do progresso e ela eficiênc ia, a 
pass agem de uma estrada de terra parn uma, pa
Yimenrnda a asfalto. 

Ao rememorar todos êsses acontecimentos, não podiam deixar de 

estar presentes os nossos camaradas da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. 

tsses camaradas que nos têm apoiado e auxiliadll, nos momentos 

mais difíceis da vida nacional, desde 1837, data de sua creação; êsses 

camaradas que, a partir de 1917, pelos seus relevantes serviços, tornaram

se "força auxiliar do exército de 1.:1 linha" ; êsses mesmos camaradas que, 

no dizer de Andrade Nei:es, constituem uma pléiade de bravos, abnegados e 

fortes, lídimos representantes das virtudes e tradições gaúchas. 

Não podiam, como disse, deixar de estar presentes, pois, nem no 

tempo de Pantaleão Teles, nem no tempo de Cipriano Ferreira, nem no 

tempo de Massot, foi tão estreita a cooperação entre a Brigada Militar e a 

3.a Região Militar. Assim, o ano de 1940, marca também o início de uma 

éra de compreensão e estima, que será assinalada pela passagem no co

mando dessa corporação do Sr. Coronel Angelo de Melo, a quem, em nome 

de Sua Excia., saúdo como o creador do elo mais forte e mais eficaz, na 

ligação da 3." R. M. á sua PRINCIPAL RESER\" A. 

)Jcus camaradas. 

lTrn pOYO que deseja ,Ti,·er c qne quer ju st ifi
car êsse dire ito, sua J>RIJlIJ v irtude será.: J1A.i.\ ·
T l~I? A LVDEPEND I".JNCTA e para isso t' preciso, 
necessúriamente, cre ar e tre inar a fôrça que a ga
rant irú . Jf/18 Si() i TUDO . 

f) 
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Êsscs meios ser.'10 impotentes sin,10 estiverem 
serYidos por uma ,·ontacle forte e viril: a guerra de 
m;:iterinl, mais do qnc 11unc11, (• também a guerra de 
vontade. e somente a prepnrn~'ào moral é capnz ele 
v iYiricar os meios mnter i,,is, 110 caso de uma guer· 
ra sempre possível. 

Xcstn ént dos tnnqnes de 100 toneladas, das 
Yelocidades aluei nn 11 tea, dos piissarns de progresso 
que espalham o terror e c1 destruiçito, c·ada nm terá 
de ofere<;er ,\ sua pnrte mi1xima de contribni~'Jo , de 
sangue e trabalho, e predispor-se, com tudo <111c é 
seu, a suportar cornj osamcnte tôda n espécie du ter
ror e de destru içfío, até o ítlcimo e supre mo sncr i fí
<·io, ~om os olhos l'ito nestn Pútria qne nos lega
nrn1 os nossos mniorcs . e que queremos deixar in
tncta aos 11ossos µó tcros. 

~\inda que se nrio J)O!-S:\ dizer, ser o Ynlo r 
moral o únieo fator da ,·itürin. é c,Je rine nos per· 
mite o C'Onhecime11to e domínio das paixües instin
t i ,·,1s e p ri m!,r ias; (• éle q ne nos sust(•m nesse nw1·e 
niagnum dr recalriues pro fundos e impulsos refl<"
xos: (' êlc que nos indica a import.íncia primndal 
<le uma f(• ch·ica. ('Onciente e innbahi,·el: é, final
mente, êle qne permite a existênci,1, na hora dos 
sofr imentos e provnçôes, dC' um espirito M1c•iona l 
rocso e nhnegado. 

-~ .guerra n tua I tem sido fértil cm demonsl ra r 
o valor desse fato r. Foi por isso que 8. Exc ia. qu iz 
terminar õstc ano de trabalho, reun i 11clo-,·os, a-f im-ele 
que os la<;os de e tinrn e a l'ric:ilo se tornem de tal 
forma estreitos, que permitam a 3.ª Hrgiúo 11ilita r 
se apresentar como nm bloco coeso1 e que sirva de 
exemp lo v ivifi cador e const r ut·or pam civis e mil i
tflres desta grandiosa e (lllCl'ida Púrria. mft<' pródi 
g:a e ~enrrosa de todos n6 •· . 



Cessados os apláusos ü, oração proferida pelo 

tenente-coronel Saião Cardoso, levantou-se o coman
dante geral da Brigada. Militar, Sr. Coronel Angelo 
de Melo, que, depois de agradecer o convite rece
bido para pa,rticipar: da festa de confrate rniza çã0 
que se realizava, concedeu a palavra ao major 
Mozart Ferreira, sub-chefe d~ seu Estado Maior, 
para falar em nome da fôrç,\. estadual, jpronuncian

do êsse oficial o discurso que a seguir publicamos: 

Exmo. Sr . Cmt. da 3.a Região .Militar. 
Exmo. Sr. Interventor Federal. 
Digníssimo Sr . Chefe de Polícia do Estado. 
Ilustres oficiai$ do Exército . 

l\Ieus Senhores . 

A expressiva demonstração de aprêço que ora 
recebe a Brigada Militar da va lorosa guRrnição fe
deral do nosso Estado, tão elevada em seus intúitos, 
como claramente se depreende da br ilhante sauda
ção proferida pelo culto e ilustre orador que, com 
grande prazer, acabamos de ouvir, impõe-lhe o de
ver de também vos dil'igir a palavra neste instante 
tão grato aos nossos sentimentos patrióticos. 

Ju st ificado e sincero, eu vos afirmo na lingua
gem singela de soldado, é o regosijo da tropa esta
dual, aqu i representada pelo seu coman dante geral 
e oficiais da guarnição da. nossa capital: vendo-se 
entre vós e sentindo, no acolhimento caloroso que 
lhe fazeis, sob uma atmosfera. de confiança recipro
ca que dignifica a uns e enaltece a outros, a apro
ximação espontânea pelo vínculo da fraternidade, 

,, 
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riue nos uniu 110 passado e que uos impulsiona para o 
futuro entrela~advs no ideal de um progresso comum . 

Reunidos qne estamos, sol) um tão alto e sim
pcitico pensamento fraterno de coletividade, coroan
do o fcli1, término de um período de labor incessan
te, de dedicn~ão ao deYf'r, ao trabalho, it ordem; 
de abnegaçfío, de sacrifícios, de renúncia.; reunido8 
que estamos, repito, ante a floresc·ência festiv,t dês
tes poucos instantes de pr,,zer e ele alegri11, tiio raros 
na vida do soldado, p:ua celebrn rmos o "ncerrnmen
to de tào lahoriosa e edificante jornada, o significado 
dêste dia, desta bela e eloquente festa de camarada
gem, av ul ta e tem um sentido rnnis profundo. 

É que a prova de amizade que nos testemu
nhais, proporcionaudo como proporcionais um ins
tante de intenso júbilo pnra os nossos corações, tor
na evidente que um pensamento único nos une e 
idêntico ideal harmo
niza :t voss11 com a 
nossa atua<;fio. Re
conforta-nos o frnimo 
e oferece-nos a, cer
teza de estarmos a 
serYiço de uma mes
ma Cêlusn, empenha
dos em realizar a ta
refa magna do en
gran decimento da P,í 
tria, como fõrç-as or
gânic.-1s da nacionali
dade e instrumentos 
coordenadores de sua 
integridade. 

Con fratcrn iz;1dos 
C?DVOSCO, confrater- .llajor Alozart Ferreira 
nizados com OS bra- Intérprete do Comando da Brigada ~lilitar 

vos e ,·alorosos oficiais da 3.n Região Milit ar, nn i-
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ficadas, assim, as nossas corporações sob o in flu
xo de um mesmo rneal, per<:ebemos, nesta reun ião 
intima e fraternal, um sent ido simbólico que vos 
enobrece. Compreendemos. na Yossa atitnde um alto 
sentimento patriótico : - E a frnnca e decisiva afir
mação do espírito de solidariedade de classe, a ex
pressào plena do sentido de hrrisilidade que sign ifi
ca a compreensilo nit ida de um a.levantado ideal co
mum e de um mesmo grande dest ino. 

Sente-se a Brigada Militar, dcstarte, em extre
mo sensib ilizada, recebelldo, hoje, o testemunho de 
simpatia que, espontnneamento, vindes lhe oferecer . 

A confortadora prova de aprêço com que vem 
de ser distingu ida, conqn iston para sempre a sua 
gratidão e o seu reconhecimento. 

A homenagem nno a surpreende; antes, ex
prime sentimentos que, para glória. comum, jama is 

. tiveram solução de continu idade, no período já dis
tante das relações de a1nizade que há mant ido em 
todos os tempos com o braYo e denodado Exército 
Nacional. 

Integrados neste cordial ambiente, onde se con
juga a camaradagem leal e franca, sentimo-nos, por 
isso, reconfortados, certos de interpretar o pensa
.rnen to que nos é comum . 

A Brigada Militar, mens senhores, como já 
teve ocashi.o de, repetidas vezes, declara.r de públi
co, acompanha com vivo intêresse e especial car i. 
nho, em tôdas as suas fases, o desenrolar d0s fatos 
relacionados i, nobre inst ituiçã.o de que sois partes 
integrantes . 

Como está. na. conciênc ia nacional, está, na nos
sa conciência de bras ileiros, a alta relevânc ia dos 
serviços que vindes prestando a Nação . 

.Assim foi no passado, como o é no presente . 
E não podia deixa r de ser assim quando o Brasil 
entrou na posse de si mesmo por um movime nto de 
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de opini,io, em que a nacionalidade imperou, sobe
rana, impondo novos rnmos ~1 v idn polít,ica e admi
uistratint do País, como coroamento da ~ignntescn 
emprêsa, decorrente da instituiçfto do Nstado ~\Toro 
e dos postu Lados cln < 1ons ti tuiçào de 10 de :Novembro. 

E•hoje mais do que 1rnnca. perl'citnn1cntc it altn
rn de sua g!·ande m issfw, hú motivo para confiar no 
vosso de,·otamento i, causa pública, como fiadores 
que sois da orclcm e da soherani,t nncional. 

~ão ex istem dt'1vid<1s a êsse respeito . Os pró
J)rios acontecimentos hilo demonstrado. 
• O pensamento esclarecido de eminentes chefes 
militares acha-se pN feitam ente identificado com n. 
ohrn de recon8l n1ç110 nacio11al. 

É exe mplo ed ifica nt e desta afirmativa o ilus
tre < :eneral Esten'to Leitiw de Carvalho, figura mo
del,H· de soldado e de cidadúo, que simbolií'la: nest,t 
hora , a cxpress,10 do pensamento cív ico dos seus 
cnmarad11s. 

É exe mpl o ed ificante destn ;1finnat ivn, repito, 
o estadista emt•1·ito que, com invej,h·cl :,cêrto, vem 
gerindo o nosso caro Rio <; r11ndc : - Sua Excelên
c:ia, o Sr. Coronel Os,·nldo Cordei ro cio Irar ias. 

Xa::; pessoaa clrsscs clois cminelllcs ho111ens e 
lmwos militnres, a Hrigada. :\Iilit,,r, agradecida, sen
te-se regosijada cm saud111· o glorioso Ex6 rcito Na
cional, por cuja prospericlacle crescente e rúpida as· 
c:ensflo aos seus gloriosos destinos pec:o ,·ên ia parn 
erguer a 111 i n lrn taça ... 

. \ pó$, o Sr . Coro11el <iand ic Lei, como coman

dante ele corpo mais antigo entre seus ig:uais na gnar

ni~·ào federal do Estado. snudou o E:--1110. Sr. Uene

rnl Estcv.io l,<'itiio ele Can ·alho, pondo cm rolêYo o 



papel do Rio Grande do Sul e o entus insmo de sens fi

lhos na defesa da. Pátria. 

Falou, em seguida, 8 . Exc ia. o Sr . Genera l 

Leitcto de Can·n \ho, que. àepo is de referir-se ao 

acontecimento que se comemoraYrt, lev.:1ntou sun. tac;a 

em honra dos Exmos . Srs . Presidente da República, 

e Ministro dR OtH~lTH. 

Por último, o 81·. Coronel Baul Vieira da C'nnha 

pedin qnc todos de p(\ por um minuto, rendessem 

homenagem no grRnde .:"-ntônio .João e seus deno

dados companhe iros. os <)nais, decl.nou, há 7?'> ano~, 

precisamente, em Dourados , derrnmaram seu san~ue 

em holonc,·rnsto n Pútl'ia . 

E eom essa homenngem i1qt1elcs herois, solda

dos brRsileiros, foi encer raria a mcmoní.ve l resta. 

de confrntcrn izaçiio e t,nnaradagern real izada pela 

3.a Região l\l ilitn l'. 

• 
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A BRIGADA MILITAR 

Ao Exmo. Sr. 

General ESTEV AO LEIT AO DE CARVALHO 

HOMENAGEM D E DESPEDID A 
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D entro <lo elevad o e primoroso espírito de 

fidal gn ia que ea ra ctê rizn. a ~ente ga úcha , inúmera s 

foram as hom en a,ge ns t r ibuta .das no nos ' o Estado c10 

Exmo. Sr. Genera l Estc, ·ão L eitão de Carvalho, 110 

momento em que ~- Excia. de ixa v,1, o comando da 

~.ª Reg i<1o Militar pFtra ttssumir o a lto póst.o de Ins

petor do l. º Grupo de Reg iões . 

Cuma.n<lantc da B.a Reg i;io :\[ili ta r, nnrn perío

do de intenso la,bor const.rntiv o, a atnaçào l'irmc. 

serena 1 eciuilibrada e ju st a, desCl1\'0lvidn por S. Excia., 

no exe rnício dess as altas fnn ções, conco rr en de modo 

inequí voco JXtrn assegurar a pnz, a ordern1 a tran

quilid,ld e e a contian ça. h população riograndense, 

proporcionando-lh e o ambiente necess úrio ao seu 

progresso e ao seu hem e::;Uu· espiritnn l. 

Fignrn impressiona ,nte de sc ldnd o, pela sua ilu s

trnçi10, eu lt nrn e de,·otado amor ú carreira qu<>. nbr;1-

vou, <' S. Ex.eia . denrre os se us p,ues eltel'e militar 

ctc destacFtdo relê,·o, te ndo por isso mesmo consolida.d o 

in\ ·ejá ve l pr est ígio no sei0 cb nohrn fo sLitL1ição a 

qlle pertence . 
Os valiosos e iucsqu ec íve is sc n ·i, ·os que pr es

tou ao Rio Gra nde do Sul e ao Pê\.is, no a lto põsto 

em que se achava investid o, tornaram-no incont es-



titveunente uma figura proeminente entre os nossos 
homens públicos, fazendo-o credor da admira çào, do 
aprêço e da grat idão imperecível do uosso povo. 

A Brigada Militar, que teve a. honra de estar em 
constante contacto com 8. Excia., estreitando graças 
a isso, ainda mais, as relações de amizade que há man
tido em todos os tempos com a tropa . federal, resol
veu, tam~ém, quando de seu afastamento do comando 
da ;3,a Regii'to Militar, prestar-lhe expressiva homena
gem, patenteando, assim, a êsse ilustre soldado do 
nosso Exército, o seu grande apréço, a sua sincera 
admiração e respeitosa amizade. 

A realização dessa homenagem teve lugar, a ti 

áe março de 1942, no Pavilhão da Linha de Tiro 
da, Chácara das Bananeiras, tendo constado de um 
churrHsco, em que tomaram parte altas autoridades 
civis e militares e representações de todos os cor
pos e serviços da tropa estadual. Não se revestin
do de imponente s ga las, foi, cont udo, grandiosa, jus
ta,mente pela eloquêncin. magnífica de sua sinc~ri 
dade e singeleza . 

Entre os pr esent es, notavatu -se, além do home -
nageado, o major Valter Perachi de Barcelos, Assis 
tente Militar da lnterventoria, representando S. Excia. 
o Sr. General Osvaldo Cordeiro de Far ias : os Exmos. 
Srs . General Alexandrino Ferreint da Cunha, co
mandante interino da, :3.« Região nililfün; dr. Coelho 
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de Souza, Secretário da Educação; dr . Meil'eles Leite, 

Secrctúrio das Obras Públicas: dr . Mignel Tostes, 

Secretá ri o do Interior: dr . Oscar ·1;'ontonra, , 'ecreti 1rio 

da Fazenda; dr . Ataliba Pnz. Secretá rio ela Agr icu l

t.nra ; Genera l Joã.o Pereirn tle Oliveira, então chefe 

do Estado l\Iaior Regional; corone l ~\..ngelo de Melo, 

comandante geral da Brigadn Militar; e tcnente-co· 

ronel .Aurélio da Silva Py, Chefe de Polícia elo Es

tado, nfora ontras autoridades civis e militar es e gran

de número de ofie iais do Exérrit.o e da Brigadc1 Militar . 

Fe7, o ol'erecimento da homenagem, por delega

ção cio Sr . Coronel A11~elo de i\felo. o major Valter 

P ernchi de Ba,rcelos, qne proferill o segu inte discnrso : 

"Ex mo. ~r . G-e11ernl Estevão Leitão de Onn,1lho. 

Co,n mais brilllo e acêrto, pode ri a outro cole
ga meu traduzir os sc11timentos da Br igada 1\'Iili tar, 
na homenagem que hoje prestn n V. Excia.. Nào 
obstante, aceitei , sem relutân cia, e em que pesassem 
as minhas de ficiências, tão honrosil quão árdua 
missão. É que, quasi d ii1riamente em contacto com 
V. Excia., desde H sua cheg·ada ao Rio Grande do 
Sul, para assumir o comando da 3.:i Reg ião .Militar , 
habituei -me a ndmirar n Slli'I. atividade de che fe mi
litar competente, enérg ico e bom, de cidad ão de es
cól e de diplomata invejável. E esta cir cunst ânci a, 
creia-me Excia. , fez de mim: nã.o só um subord inad o 



orgulhoso de seu <;hcfe, <;omo um amigo s incero e 
lei1l. Xes tc ca ráte•·: portanto, senti que poder ia l'n
lnr sem apr ee nsõ es, e;o11 \"icto de que V. Excia., con
denando embora o orador, perdoaria o amigo que, 
i1 retóriC'a e artifidos oratórios, opor ií\. como aqui 
o ra, o. a linguagem pura <lo <;Ora ,iio. De outro la
<lo, é esta n opo rtunidad e t1uc tcJ1llo, també m, p;~ra 
homenagear, pa1ti cularmente , a V. Exci.t ., retr ib uin 
do as muita s manil' cst H<;ões de distinc:ü o e aprê<;o 
que h ouYe por bem d is pensar-me. 

Estú, pois, por qu e meu C'omandanlc Geral, c r
nrnclo. ncc r1ou. 

Exmo. Sr. c:eneral. 

A Brigad a. :\li lit,u· uão poderia permitir - pcr 
cloc-lh e a impos ição - que V. Ex cia. deixasse o 
Ri o O rnnclc do . 'ui , para cu mprir a nova e impor 
tante missiio que lh<' confi ou o Exmo. Senhor Prc
~iden tc ela Rep úblien , sem teste munhar o se u rcc·o
nh ecimcnto e real apr êl:o pelo Cienernl q11c, coman
dando ,, 3.t1 Reg ião ~l ilitar, e \'indo rara cá em épo
ca bem difí<.:i l da \' ida dês te Estado, jamais es ta be
lcceu distinções, que 11r\o aqu elas impostas pelos pr6-
prios reg11lmncntos militar es, cuLre <'I. ~~órça Esta 
dllnl e a ~'edern l. 'l'ratou-a sempre V. Excia. com 
o mesmo c·arinho dispensado aos e leme ntos orgii11i
<"OS da ~.:, Reg ião, e1u1m,drando -a1 pode-se assim di
zer, no seu pr6prio C'Onrnndo. 

Durante o eo111:-lll<lo ele \ ' . Excia . poude a, Hri
~nda °Jiilitar sat isfaz er uma de suas mais ardentes 
aspirações, cha mada , C'omo foi. a tomar parte na s 
grandes m.-rnob ra s regio nai s. Era a opoctunidaclc 
para pôr i1 pron1 os conhe cimentos tóc ni cos e táti 
cos adqu i l'iclos, colh er 11ovos ensi nam entos e receb er 
a crítica e:onstru t iYa dos mest re::. capacitando-se de 
su as falhas e deficifncias, pa rn bem saher co rri o-i-

.. 



O major 1 ·a1te1· J>uadli <le Ba1·('elos fola11do por ocasiúo 
da ho111e11agem p1·estada pela lfriyr1da .llilita1· a Sua 
R.2·<:ia. o 81·. (-/e11el'al E.<.:ferd() J,eif<io de C'a1'N1ll10 

las, pois, desde ]!)2.:?, quando pela pr imeira e úlLima 
vei, tomarn parte, com suas tropns, n.,s m:rnoht·as 
rcg'ionais, entúo, tnmh('tn 1·0alizaclas cm Saic:an, vi
vera, nesse particular, até l U-10, completamente re
leg,,dn. 

Xito compreendia ela, dentro de seu sadio es
pírito de patriotismo, porqne lhe Yinlrnm deixando 
i, margem dêsses grandes exe rcíc ios ele verifica,ão; 
mas. ciosa de suas responsabilidades de rcserrn :Hi
va, do nosso Exército, cont inuou trnhallrnndo, sem 
esmorecimento, nté qne a <:larividência militar e alto 
patri otismo de \'. Excia. veio tn,zer-lhc maior ('Sti 
mulo, mandando enquadrar um hatalhüo de caç-ado
res e um esqttadn\o de canllar in seus, nas grandes 
manobra s regionais de 1940, a que jü me l'e feri. 

Pela atuaçào dêstes elementos, tem a Brignda f 
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:Militar a feliz oportunidade de merecer de Y. Excia. 
e dos Exmos. senhores C:enera is Mini stro da One r
r:i e Che fe do Estado Ma ior do E xérc ito as ref e
rên cias mai s encomiú $ticas e con for tadoras . 

Aquele ato só, seria su fic iente para penhorar 
profundam ent e a Bri gada Militar a V. Ex cia ., não 
fõra Lll11 sem número de 011tr0s, também por \y. Ex cia. 
prat icados para eo m ela, e que nf10 aduz ire i, aqlli, 
para não fat iga r a sna ge ne rosa atenção e a elos 
demn is q ue bondosa ment e me ouvem, neste momen
to. São ôles, por ém, cm síntese, aq u eles que , · . 
Exc ia . q11otielianam e11te põe em prútica , r el'let indo a 
l'incza de trato e ex cec ion<'lis virtnd es que caracte
r izam a snn pe rsonal idade . 

Exmo. , 'en hor Genernl. 

Yê a Brigada "\Iilita r com g rand e pesar o afas
t::iment o de \ · . E xc ia, do Rio Grande. Compre end e, 
to d,tvia, o ato do Exmo. Sen hor Pres idente ela Re
pública , em dando a V. Exc ia. outra im portan 
te m issão a cumpr ir, agorn, no Kordeste Brasil e iro 

É que, onde mais comp lexo o problenrn se apr ese nta 
e o setor de t rnb alho é mai s at iYo, aí devem es tar 
os melhor es so ldad os . Log-o npós o advento do Rs
tado No ro, quando o Rio Grande do Su l ain dr't n,·10 
se h;w ia bem equ ilibrado, f0i V. Ex cia. clistin g·uid o 
para comandar a :3.a Regi,1o l\1il itRr, enti10 a mais 
important e Reg iüo elo País . E hoje, que, em face 
elo a tu al mom en to: a Reg iúo do No rd es te po lariz a 
tôdas as ate nções milítnr es, p11ra lú lh c envia , tnrnbém, 
o 11osso pre claro Pr es iden te. Honrn ao mér ito, pois. 

Recebn, Exm o. Se nh or General, est a mod esta 
festn <1ue lhe ofe rece a Bri ga da Mili t,1r, mas que 
t radnz tõ d,'l a. expontane idad e ami g,t do seu gesto, 
e mui to propos itaclnmente ass in.1 o rganiz :-tda, pn ra 
extluir , na ace p<;,\o mai s absoluta cio tê nno, a hi-

' 
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pôtcsc de uma imposic:i'io fonnalisti ca e protocolar. 
E pode V. Exc ia. partir conv enc ido de qu e. 11f10 fôra 
o imperati, ·o da hora que yi\· e no sa Pátria, n Bri
gada estaria, aqui , dn mesma formn, n,lo para lhe 
homenagear, na desped ida, mns, ao contn 'Lrio, rego 
s ijando-s e pela continuidade da permanên c ia ele V. 
Excia. no Rio Grande~ do Sul. Ass im1 desc jnndo -lhe 
o mai s compl eto êx ito na Inspeto ria do ]. o <:rupo 
de Reg-iões, faz Yotos a Dens pela felic idade pessoal 
de V. Excia. e de sua ExmH. Familin e: passando 
i1s suns mãos es ta pequena lcmbran,a, declara, pra 
zei rosa mente , que tcd como g rand e ,·entllra sLrn -
tilo penetrnntes são os rel'lex os da personalidade de 
V. Excia., tito cheios de ensinamentos os exemplos 
qne lh e deixi\. e tào vigorosa ela Yê a sua enYer
gadt1rn. de soldado e de chefe - o dia em que, si 
nec essú rio l'ôr opernr, em qnalquer setor do nosso 
território ou fora dele, puder fazê-lo sob a s,íbia 
orienta<,'úo ele Y. Ex cia . 

A seguir, fez uso da pnlana o Exmo. Sr. C:e-

1ieral Estevi 10 Le itão de Ca r \'alho, que pronun ciou, 

de improYis o e sob caloroso s aphlnso , a on1~·,io que 

abaixo tran sc revemos : 

".'e ohor Coronel An ge lo de ) feio, Comnnclantc 
(;eral da Hrignda }lilitar . 

)Jcus ca maradas. 

Esta inic iativa da Br ig-acla }[il itnr do R io Ciran
de do :Sul cm homenagear o com andante ela :3.a Re
g i,ío ::'ililitar, depois que deixou essas full(;bes, em 
Yéspcras de part ir dêste Estnclo, sõhre comover pela 



O E:1:mo. 1 '1·. OeneraZ. Estecúo Leifüo de Ca1'1:ai./w i·e.~
pondendo a .~auclaçüo de despedida qzu lhe /'oi dfrigida 

pela lfrigada Militar 
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~onerosidade . é um. nlo t1u0 me propor<·iona nina 
f cliz oport llll idade pa rn expressar tôcla a minha ad
mi rnçi'to por esta hr ilhantc <:orpora<Jw a quem <• 
Brasil e o Hio <: ranclc do ~ui deYem rcle\·nntcs ser
" i<.;os. 

)1.c·ompanhC'i-Jhc a atividade nestes três anos 
de meu conrnndo . ('onhec;o-a e conhe<;o seus ele
rne.itos e C·ste conhecimento ;\umcntou cm !llini n 
estima e co1.sider,1<·.'10 por ela. Vivendo 11a moct(•s
tia de seus serYic;o público~. sem querer ostentar 
nem apareter qtHlllclo não Ih(' compete o momcllto, 
a Bri~adn l\Iilitar possuo uma rortalc:1.a de alma <1nc 
dC\'e ad mir a r a todos . 

.Já em <"•pocn~ difíceis ela cxistêncin n,H·io11al 
todos n<is s,,hemos os sen·i<:os releYante c1nc ela 
prcston, compnrccenclo nos lnµ;nres de luln em de
resa ela, orclcrn e da integrícln<lc do Hn\sil. E os <1ue 
a acompHnhnram, ou sonhcr.1m por infornrn~·ões l'ictc
clignas, conhecem a bnwura e a con<:i0nria que ela 
pi>c sempre no c-umprirnento do seu cl••vcr. 

l\fa s ni'10 (, só nestes rnom<:ntos de cxa lt,\ç·;·10 q uc 
~- Hrigadn ) lili tar pratica .atos q1h, mercecm a nd
mirnçüo de todos nós. E tmr,hém no seu sen·ic;o 
c·onrnm, no scrYi<;o diúr io de /.!'Uarda nrmnda da t rnn
q11ilidndc púb lica, unindo o d ia i'1 noite, Yigil,1ntc 
pela segurn n~·a das pessoas, in ,·iolab ilíclade dos h1rcs, 
enfim por tôcJa·s nqucl;1s prerrogati\'ns 1tossas <)ue 
lhe estão confiadas. E como ela se desempenha. 
dessa miss.."to dizem per fcitnmcnt e a pnr. e ê' e:on
<·órdin exi ste nt es no fü:tado. 

) fas, meus senhores, re lembrando êste pnt ri
mônio ele ser Yiç·os ela Br igada :\Iili ta i-, eu desejo, so
bret udo, pôr em rclêYo o que repu to umc\ conse
quóncía das ma is benéficas pl'ln°L n. pFl'l, do R.io G rnn 
cle do Sul e que ni'lo vac ilaria em colocar entre as 
primeira s. 



É a ('amaradag:cm e a fraternal aproximaçi'ío 
corn que a Brigacht )Tilitar colaborou com o meu 
comando, procurando estre itar cada yc;,, mais os 
la~·os que unem esta l'ôrc;a estad ual h l'ôrc;a federnl. 
E êste propósito q nc reconhec;o e ag-rnde(:o partiu 
chl. natural conciência ([lle tem a lki gad<t ~Lilitar de 
que se eln é, nos tempos normais, um dos fatores 
d,t segurnn~:a púb lica do Estnclo, é em cnso de guer
ra, uma l'ôrç·a federal para colaborar c·cnosco na de
fesa do solo sagrado do Brasil. Portanto, n.io é para 
admirar essa conc iência que tem a f'ôrc;a estadual 
de lhe caber nma parcela de responsabilidade tHL 

deresa do nosso território e que elét procure estabe
lece r com o Exércilo, de qnc (• uma J'ôn:a auxiliar, 
estn atmosfera de co rdialidade , ele conrn1ll1,io de sen
timentos que unem as fôrças para o combate e ga
rantem o êx ito das operações. 

Desde a, minha primeira Yisita ao Quartel {ie
neral da Brig-ada )lilítar , quando me puz em con
tacto com o seu Comandante C:eral, Co ronel .Angelo 
de ::\folo e demais camnradns, proc urei esta .belecer 
entre esta corpo ra<:,1o e aquela que vinha coma ndar 
um ambiente propicio de trab.,lho comum, confian
te, leal, q 11e perrni tisse ao Rio (: rande do , ' nl vi ver cm 
pnz e i1 tropa federal se exercitar para as suas im
portantes finalidades, sem outra preocupa~·ão do que 
e aperfeiçoar a si mesma. 

Êste contacto produziu os melhores frutos, como 
hoje estamos constatando nesta festa, de <;onfrater
ni,r,aç·ão entre o Ex6rcito e a Brigada. 

Graç-as i, nol>re;,,a de alma, it int e ligência e aos 
propósitos patrióticos do Coronel Angelo de )lelo, a 
quem rendo a hom e11:1gem do meu aprê,o e, na strn 
pessoa, a todos os camaradas da, Hrigada .'.\lifüar , 
nos três ai1os do meu comando nunca hou,·e no 
Rio O rande do ul o minímo inC'idente entre a tro-

o 

.-



pa fedcml e C$tadnnl. o 111e11or eqni\'oto. ncnhnma 
clesinteli~f·ncia, nem n1esmo ele ordem intelcc-rual. 
ao e011tn'1rio, todos <:011roncrnm para nos unirmos 
pcl., fornH\. r1 ne eslnmo~ assistindo . 

Quero. pois, npro,·eitar e. ta opor1 miidade que 
me é proporriou.Hln pela honda clc dos meus cnn,a· 
radas cl,, Hri;wda )lilitar para arirmar de público o 
men rcc·onllcl:imento n esta fót\a e rar.er votos para 
que> c·ontini'lc 110 Hio (;rande do .._'ul esta u11iüo sa
~rada entrE> o Exi'·rrito e a fón;a do E!<tado. µara 
11ue as clua. $e completem na mesma mis fio de de
fesa e segurança do territürio nac·ional. 

Pec;o n todos os seu horrs que me atompanhem 
nu m hrind<) q11e l'a<:o ao C1oronrl .\ u~elo de Melo, :t 
<Jllern nrnis uma Yez testemunho o 111c11 rec·onhcri
mento µcl:i 6tima eolaho rc1t;f10 prcstatl,, ao mcn c·o
m::rndo, a todos os meus camn rnda s cb Brig-._1ctn :\li· 
litHr e a esta instit uic;iio a qttE>m desejo u m ruwro 
de glôrin:; it altura do seu passado . 

• 
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5. º ANIVERSARIO 
DO 

ESTADO NOVO 

SO L EN E E E XP R E S SI V O A TO 
COMEMORATIVO A ÊSSE GRANDE 

ACONTECIMENTO NACIONAL 

Inaugura çco do Linha de Tiro do Exér cllo Nacíonal 
e dos melhoramentos ínlroduzídos na Linha 

de Tiro da 8 r í g a d a M í 1 í Lar 

As palavras profer ídas por S. Excía. o Sr. General 
VALENTIM BENÍCIO DA SILVA e p 2lo Sr 

Coronel ANGELO DE MELO 
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C omo em todo o Brnsil, rc,·cstirnm-se de 

grande brillrnntismo. no Rio Grande do Sul, as so

lenidades renli7,aclns. a 10 ele novembro de H)42, 

em eomcmornt;iio i1 passa~crn tio :>.º aniYersúl'io da 

implanta</10 do E~T. .. \.DO X< )\"O . 

.-\o eompletar o no,·o rc~ime político hrnsileiro 

um lnstro ele recnndo lnhor construth·o, teYe. pois, 

o poYo rio~rnndensc a satisfa<;,'to ele festejar, com 

intenso júhilo patri6tico, a 110,·a t'l'cl d~ rcc(111strn

ç-110 nacional, rendendo, no incenso llas n,poteoscs, 

as ·u,,s homenagens ao prcdaro chefe da Xaçf10
1 

Exmo . Sr. dr. C:et(llio Vargô1S. 

Bem compreendendo o ,·erdadeiro sentido dessa 

nrngna data, hem compreendendo a s ignificaçilo ela 

~rancliosa ohra constntida e C'onsolidndrl cm benefí

cio do po,·o brasileiro, ergue11-se o Rio (:rallde, como 

um só homem. numa sincera . manifestaçào ele aprê

~-o e achninH;,lo ;\ figura emiuentc cio estadista que 

traçou os rumos vitoriosos da 11acio11alidade. 

Xa capital do Estado, coração e c<'·reh!·o da 
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terra gaúcha, foi condignamente comemorndo êsse 

auspicioso aco11tecimento, sendo levadas a efo ito, 

por iniciativa da 3.a Reg-iào )Iilitar, vúriris soleni

dades, com a p11 rtici pa,ào do O OYêrno do Estc1do, 

da Brigadn Militar, <ias clnsses e;onsen ·,,clonu:,, do 
comércio e indústrin locn is e do po,·o em ~1:ernl. 

A yvano·a . mosf/'(/ u 111 dos c1::;peefoi:i ela solenidade. 
vendo-se enfl·,, a o/'icial idade da." ti-opru, /'r:de1·al ,, 
estadual, que rlela pa1·tiei1w1·a111, os E:J.·nws. 81·s. 
Gene1·a:is Emilio / ,úcio ft..,feres. C'onl'Obel'f Pereil'a l[(I 

C'o.stu e \ '(llentlm Nmício da 'ilra, be111 ('omo o S1·. 
ro1'011el .:1 nyelo de .lf<.lo. 

Tiv eram iníc io ns rest i\·iclades, pe la manhü , com 

o lanc,:amento da pedrn l'und,tmental elo Qurirtl'l do 

3.o Batalhào de Engenharia. Êste ato inangural , 

: 
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qne contou com a presença , de altas autoridades ci

vis e mUitares
1 

foi presidido pelo Exmo. Sr. Gene

ral Valentim Bení cio da Silva, DD. Comanda ,nte da 

3.a Região Militar, tendo pronunc iado o discurso ofi

cial o Sr. Corn11el Angelo j"otnre, Chefe do Serviço de 

Engenharia Reg ional 1 que proferin aplaud ida oração . 

• 
.l!-,inda essa ccrimõ11ia, transportill ·iun-se ,is an

tor idndes presentes e demais convidados parn a Chú

cara das Bananeiras. onde teve lng,l r a soleniàade 

da i11augu ração da Linh.-t de Tiro do Exército Na

cional , bem como dos melhornmentos introduzidos 

ua Linh<1 de Tiro da Brigada :\Iilitar do Estado. 

Falou, nessa ocas ii'íO; o Exmo. ~r . General Va

lentim Benírio cl,l Si! va, pronunciando ns seguintes 

.palavras : 

"Meus senhores . 

Entre as obras que se inauguram hoje na 3.a 
Reg ião :Militar, e1n comemoração é"lo f>.0 aniversário 
do ESTADO NOVO, e qu:indo 1 também, prestamos 
uma homenngem a .'. S. Excias. o Sr. Presidente da 
República e o Sr . Minüstro da G uerrn 1 figuram a Li
nha de 'l'iro do Exército e os rnelhorarnentos da Li
nha d~ Tiro da Brigada Militar . 

Este ato 6 pres idido pelo Sr. Uenera l Emílio 
Lúcio Esteves, representa.ndo o Sr. Presidente da 
República ; General Conrobert Pereira da Costa, o 



,. 

---

~:~ . 
}'t i 
. .f 

. 1 Unha de Tfro da Jfrigacla .llilitm· 1·i:,ta ele f1·ente 
r J>arilhão) 

1-.ir. Mini st ro da. <1 nena, e por outras altas autor i
dades milit.:ues e ciYis. 

Aprove ito a ocasiúo para salientar a sólida co
laboração trazida il ren líza çJ o desta obra pelo dis
t into prefe ito mun icipal, dr . Loureiro da Sil.Ya, cuja 
sol icitude em traba lhos dessa natureza jú. lhe é pro
Yerbinl. 

Cumpre-me, ainda, destacar como signific ação 
de alto rel êrn, a conjugaçào de csforç·os, parn. êste 
melhoramento, entre o Exército e a Br igada, Militar. 
Essa conj ugaçc'ío nu.o é ele hoie, mas data de mu ito, 
mesmo nos momentos difíceis por que atraYessou o 
Rio Grande e o Brasil. 

Nos momentos amargos para a nossa vida inter
na, sempre tivemos a solidariedade da Fôrça Esta
dual, mot ivo por que a consideramos uma legitima 
rcsernt do nosso Exército e mnito apreciamos a co-



laboraç.-'io eficaz e valiosa de ·oficiais e soldados da 
Brigada Militar . E nesta últirna rase do EST . .ADO 
NOVO contamos com o seu e ficiente concu.rso, o que 
demonstra. que entre as dua s fôrças sempre houve 
um íntimo con tact o. ~ão h{1 dis tinção entre ambas 
as cor pora ções . Ela:. estfto aqui nnidas na defesa 
da P,itr ia. e na instru ção militar para a g nerra . 

É, portanto, para nós, do Exército, pará os 
dignos oficiais da Brigada i\l ilit ar, um ato altamen te 
s ignificativo a, inau gn ração con junta das dnas obras, 
que representam o entrelaçamento de cora ções eco
munidc1de de sentimentos. 

E, p;-tra conc luir, a definição exata de um úni 
co idea l, dum mesm o obj et i\·o que nos cond uz para 
trab,\lhar pelo bem do Bras il. 

Declaro, com perm issão do Exmo . Sr . General 
Lúcio Esteves, inauguradas as obras da. Brigada. :M.i
litãr e L inha de Tiro do E xe rcito'' . 

Cessados os a.plúusos que cob riram as últimaq 

palin-ras de S. Excia. o r. General Va lentim Beni

cio, pronunc iou o Sr. Coronel Ange lo de Melo o 

segu inte discurso: 

Exmo . Sr. Gene ral Valentim Benicio da Silva ., 
DD. Comandant e da, 3.a Reg ião Milita.r . 

.._' i11to-me deveras jub iloso e ufano , nest a tocan-
te e expr ess iva sol enidade onde em função do car• 
go, cahc-me a sub ida honrn de recebe r de V. Ex cia. 
os va liosos melhoramentos hoje inau gurndos na Li 
nha de Tiro da Brigada 'l\Tilitar. 

Ató agora esta mesma Linha de Tiro v inha 
sendo ut iliz ada irm,1ment e pel a Brigada e por un i-



dades da Região, sed iadas nesta Capital. Força é 
confessar que não comportava satisfat órjamente essa 
utiliza ção. A-pesar-disso, com boa vontade tudo era 
feito par::t que o tiro, indisp ensável à formação do 
soldado, não sofresse solução de cont inuidade. 

Urgia, entretanto, a meu ver. uma soluçào de
finitiva e mais consentânea com fl responsab!lidade 
do Ex érc ito. E foi, sem dúvida, sentindo ess}\ ne
cessidade que S. Excia. o Sr. General Estevão Leitão 
de Car':a lho, quando comandante da Região, valen
do-se, certamente, do ambiente favorável que se lhe 
deparnva, l'lpós as manobras regionais de 1940, re
solveu i11iciar demarches no sentido de conseguir 
de S. Excia. o Sr. ilinistro d,, Guerra, autorização 
e os necess{trios recursos para a construção de uma 
Linha de 'riro destinHda á O uarniçào Federal, pa 
r;:ilela à da, Brigada, mediante cessão, pelo Estado, 
do terreno respectivo, comprometendo-se a Região, 
expontftneamente e à guisa de compensação, a me
lhorar a Linha de Tiro já ex istente. 

Que as deo1arC'hes iniciadas por S. Excia. o Sr. 
GP.neral Leitão de Carvalho e conduzidas, sem so
lução de continuidade, por seus dignos sucessores 
atingiram o fim colimado, transformando-se em ex, 
plendida realidade, 110s diz, eloquentemente, a sole
nidade que hoje se efetua neste recinto. 

Por isso, a Brigada ::\liHtar, ao mesmo tempo 
que recebe e agradece muito penhorada os melho
ramentos que lhe são propiciados, sente-se feliz, não 
somente pol' ter concorrido, embora modestamente, 
para a soluçilo dêst e problema da Região, mas, prin
cipalmente, por ver lado a lado as linhas de tiro 
do Exército e da Brigada Militar, como que a sim
bolizar uma época . E oxalá, si amanhã a defesa 
da Pátria reclamar , possa a Brigada Militar, como 
fôrça. auxiliar que é, achar-se lado a lado com os 
seus camaradas do Exército Nacional, já não somen-



te na~ linhas de tiro . mas nns linlins <10 f'og·o, par
i icip,,ndo dns mesm.1 vicis:-ilucles ela ~·ue1T,l e dos 
mesmos anccios de vi Lórin. 

Finalmente, perm ito-me a ho1!rn de saudar, no 
nome cln Brig:ildi'l \1 i I i ta r, o ~lorioso Exére;i to X a
<" iona l nas person ·1lidades í11<·011f1111Clh·cis e clignns 

"'1'.~- ...... ,· ,-:;,;. 
••• f • 

s . E.ffia. o Sr. (./eneral E111il io /,1íric Esfl'l'es e.rern
tando o '·ti1·0 de ho111·a ··, 110 ato ela ina11r111 tlu;üo da 
J,i11/w de Tir o do E.dn·ito e dus obms de 111elhm·a 111e11fos 
int1·odu::;íc/()1, 11a Unha de 'l'iro da !Jrir;<ula Jlilitar 

ele . ·. ~- Ex.cias. os Srs. Clcnernis l~míli o Lú<:io Es
tc\·cs, ln spector do 2.0 (; rnpo de Regiões. e \'alcn
tim Bcnício c\n, ' il\ ·il , Comandant e da 3.a Rcg-iito 
:'li ilit:tr , o pr imei ro j,í de sobejo co11Itecido 110 Esta
do, onde Yem tendo longn, br ilh nnte e patriót icil 
atuaç,to, alóm de ser nm velho e grn ndc amigo da. 
Bri gada, que m11ito lhe deve; o segund o, p.,ctn'to de 
soldad o e de c·idadi'10, cuja, figura ridalg a e austera 
inspira, simpatia. e conl'ian ç-a'·. 



Com o "tiro de honra", S E xcia. o Exmo . Sr. 

General Em ílio Lúcio Esteves deu as linh as de 

tiro por in auguradas, sendo, a segu ir , ofe rec ida aos 

presentes uma t,1e;n de champanhe. 

Após essa ccri1nô11ia, regress nrnm todos no 

centro da cidade , onde, do sagt1ão do Grande Hote l, 

assistiram ao imp ecúvel desl'ile do 3.0 He~;imento de 

Cavalaria DiYisionúria e Regimento Osório. 

O almo<;o real izaclo1 logo após 1 no Clube do Co

mérc io, em J1omcnagem aos Exmos. 'rs . Pres idente 

da República e ]lfinistl'O da G uerrn, ser\'iu também 

para um momento de confratern izac,',lo e aproxima

ção das cla sses armaclüs. ttdrninistrat i rns e conscr 

Vfldoras elo Rio (; ranclc do Snl, particip,1ndo do 

mesmo as figuras mais reprcsentati\'as ela. Ouarni

çfto Federa l JJO Estado, do UoYêrno Riogrnndcnse, 

da. Brig;\da . ~l ilitar, do comó rcio e drt i11ch1st ri ,1. 

A propós ito da tocante e expressiva sole nidad e 

realizada na Chúca ra das Bananeirns 1 l'onun lan('1t· 

dos no lino de visitas dn L inh,t de T iro da Bri

gada l\Iilitar os segu in tes conce itos : 

" 



"' 

.. 

,.Xa qualidade ele Cornandnnt e ela 3.a Rc~iüo 
)1 ilitar, tenho a honra de innnp:urar ne ta data os 
melhoramentos feitos pelo .'cr\"i~·o ele E11gcnhnria da 
Regiüo nn Linha de Tir o da Brigada , ~I ilitar do Es
tado do Rio Cirande do , 'u i, obras iniciadas no co
mando do Exmo. !)r. O encral Estcv,io Leit,io de 
Cn rv alho, expr essào i ncq ui voea da cord ialidade sem
pre e cada , vez mais cx istenle entre o ~xército Bra
sileiro e a valorosa reserva que é a Brigada J\lilitar 
cio Rio (: rnncle do :-;ul. 

Pôrto Alcg-re, JO de no,·embro de 19-1:2. 

(As. ) Ge11e1·al V. T3Pnício ela 8ilrn 
C'mt. da 3.ª R. )!.''. 

"Olhando as linhas de tiro inauguradas , soh o 
estrito ponto urb,rnísti<:o, só me cabe como Prefeito or
~ullrnr-me dêste melhoramento para a cidade e q ne sim
boliza a uni,io estreita ele todos os soldados do Brasil. 

Em 10 - 1 1 - D-12. 

(.\s. ) J. J,ow·eiro da Silrn 
Prefeito" 

' ·É para mim mot i,'o de p~ltrióticê\ satisfação 
assistir ,'\ inangnrnção dos melhoramentos dessa, li
nha de tiro, que muito concorrerú parn facilitar a 
instrução dos orgüos do Exército aqui sediados e 
dn gloriosa Brigada .:'11ilitar do Rio Grande do Sul. 

Em 10 - l 1 - 42. 

(As.) General Anor Teú-efra dos ,<:anto,i' . 

• 
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ELOQUENTE GESTO 

DA 

ESCO LA COMPLEMENTAR "ASSÍS BRAS IL", 

DE PELOT AS, AO 4.º BATALHÃO de CAÇADOR ES 

A tocante cerimônia da entrega a essa unidade 
por aquele educandário, de uma finissíma 

Bandeir a Nacional 

Os discursos proferidos pela distinta p rofesso ra, 
Exma. Sra. Da. Sanluza Lemos, e pelo lenente

c:xonel Camílo de Mora is Dias 





• 

D entre as rcsti,·icl,1cles comcmoratin1 do 

DIA DA IL\XDElH .\ lerndns a creit o, cm 19-1-21 pela 

EsC'ola Complemc111ar "A sis Brasil , com cxcrciC'io 

na cid,1de de Pelotns, dest.1cou-se pela sua clcYada 

sig-uifienc;ão a cerimônia cln entr ega .10 -t..o Hntnihü o 

de Cac;-nclorcs de uma finí sinlil Bandeira Xacional. 

A solenidade. que se rc ,·esti u de ~n1 nele hri

lhan tismo. teYe lug-ar na s<.'•tlC' cl,1q11C'lc (•duc.rnc.l.írio, 

sendo assi tida por alrn autoridncles c:i,·ís e mili1:11·<::s. 

No ato ela cnt rcg:n, llmn ( 'iit. d\• [t'uzil eiro s, ::;oh 

o c0manclo do capit,io Franc·isco de P:íula Fernan

des. prcc:to11 as dcYi<lns honrns ao gfor ioso pa ,·ilh,io 

Hacionnl, tendo, np<'>s o r<'e:ehimento <ln Banclcirn, 

desíilado perante :is nutoridncles e rcnli,.,Hlo uma 

passeat.1 pelas prinC'ipa is rnas da cidade. 

Fez uso ela palnn·n, cm nome cln t::scola < 'om

plemcntar "Assis nra si l'' . a L!:xnrn. Srn. Da. S.111t11ia 

1.emos, pronunciando a seirnintc ornr:;10: 
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"Digníssimas autoridades ch· ís, militares e ecle
siústicas . 

.\linhas senhoras . 

)[ eus se11 hor es . 
...... 

Filha de nm ol'icial re formado da Br igada :\Ii
litar, que foi ainda o organi:r,ador 0 o pr imeiro co
rnandnnte do .:t.o n. C., é com sat isfaç{10 imensa que 
Yenho agora dcsincumbir-mo da, rnissüo, sob remodo 
honrosn, que me foi conf iada, de entregar a esta. 
bri lhante nnidad e da ·n'ôn:a Estndual a Bandeira qne 
os corpos docente e discente da, Escola Complemen
tar "Assis Brnsil'' quizcnun ol'e:·ec~er-llrn. 

Xrto sendo, cmbon1) nnrn fümeleira tüo rica 
quanto seria de desejnr, é ela, co11tndo, o testenrn
nho da profunda e sincera grntielão ch1 Escola Com
pl ementHr "Ass is Bras il" ao -1:.º H. C., qne inínnerns 
vezes a tem serv ido, cedendo-lhe, gent ilmente, a SLrn 
banda ele música, os seus tambores e até a sua 
Bandeira, quando a Escoln, nos seus prime iros anos 
de vida, nf10 possn ia uma própria. 

De acõrclo com instrutões recebidas da, Sccre
t:uia da Educ~u:;üo, foram, no dia 1-1 do corrente, 
solenemente instalados os trabalhos da " 'emana , ela 
H.:ndeira", cabe ndo i1 d iretoria elo Centro Cívico 
''Fe r nando Osór io", rl delicl'ldí:l, tarefa <le inicfar a 
confecção da Bande ira que hoje temos .i honra. ele 
oferecer ao 4.0 B. O. Estas pr imeiras <1lt1nas foram, 
a segu ir, subst ituidas por outras, escolh idas dentre 
ai::; de melhor comportamento e aplica~·Jo, qualida
des pr imord iais pua serem admitidas na 'ala onde 
se costurava e borda,va um Símbo lo da, Pátria, que 
hoje já nrw nos pertence, e sim aos ga rbosos sol
dados elo disc iplinado 4.0 B. C., que, pôsto seja uma 
das maia jovens un idades da Brigada Militar, conta 
com nm acerYo inestim.:1,·el ele bons e <tSSinalados 
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serviços prestados ao Estado e ~L Nação, na defesa 
da ordem e da tranquilidade públicas. 

Sua creação data de 1924. Tinha terminado 
a revolnçM de 23, luta feroz, ua qual se degladia
ram os tradic ionais partidos riograndenses Repu bli
cano e Libertador, nntigo Federalista. 

Nesta época, temendo o Govêrno d<, Estado, e 
com justa razão, como se verificou pouco depois, 
novo moYimento re,·olucionii.rio, ordenou ao coro
nel Juvêncio Maximiliano Lemos, meu venerando 
Pai, e a quem de,·o os apontamentos que passo a 
mencionar, que organizasse nesta cidade de Pelotas 
um Batalhão da Br igada, para serYir, futuramente, 
de núcleo ú const ituiçi'Lo de outras fôrças no sul do 
Estado. 

?foste mesmo ano de sua organizaçào, 1924, 
fazendo parte de um destacamento ás ordens do 
General Comandante da ;3,a Regiilo Militar, daqui 
partiu o 4.0 Batalhão de Infantaria )[ontada,. como 
se chamou primeirarnente, para rep elir e bater re
volucionários que, ao mando elo Cel. .J os6 Antônio 
Neto, procuravam secundar no sul do Estado o le
vante do capit.1o Carlos Prestes, em l\Iissões - São 
Borja, Itaqni e \lo Luiz. 

Repelido o movimento revolucionário do sul, 
que teve epilogo com o combate de Ricitrd inho, as 
fôrças do referido destacamento expulsaram para o 
Uruguai o caudilho Don .Júlio Bitrros, qne invadira 
o território nacional pela cox ilha Negra - Santa 
na do Livramento. 

Corno, j.-í. em fins de dezembro daquele ano, 
estivesse o Estado inteiramente limpo de revolucio
nários, que foram obrigados a em igrar para o Uru
guai e Argentina - e Carlos Prestes se jnterna.do 
no norte do País - o BatalMo embarcou em 
Livramento, indo fazer parte da 3.:i Brigada de Ca 
valar ia, hs ordens do Genera l Borba . Foi -lhe, então, 



con ria da a guarda do Alto U rugun i, fronteiras das 
Missões, com séde em Barrachos. 

Dai, mais tarde. foi o +.º B. L. )I. transforido 
para l"ruguaiana, para servir ao Cle11crnl Horb,1, 
como fôr<;-a de confiança ahsoluta . Ai se conservou, 
guarnecendo a costa do Qu,\rai. fronteira do l'ruguai. 

J\fais tarde, recolheu-se it s11a s(•de - Pelotns 
- onde prestou rclcnrntes sen·k:os. guarnecendo 
·nirios pontos. 

Pouco depois, o UoYêrno do Dr. Getúl io v~ir
gas, inicümdo uma politic:a de . c·oncilia~·.10. qn<' 
culminou c·om a chamada Frente lºnica, que o lc,·ou 
triunfante ao Pê1làc io das .\ g-uias, deixou se tll cfcti
Yo cm pra~·as o Yaloroso -!.º n. I. ) I , fie-ando sua ofi
cü1lidade adida a outros corpos da Fôn;a Es
tadual. 

Esta (' a primeira fase de uma rapid.1 hist(,. 
ria d,i brilhante unidade que. j.í cm outubro de 
1930, era reorganiz11cl11, com a denom inaç.10 de 4.o 
Batalhão de Caçadores, p,,ssando a prestar assina
lados seni<;os i1 or<lcm pública, em todos os muni
cípios ao sul do vale elo C;1rna()_u,1. 

Em 19:32, rebentando a reYolnc;ào constitucio
nalisla de ºão Paulo, parn lú seguiu o -1-.o B. C·. 
to1rn111do parte em \"111-ios combates, nos qnnis per
deu alguns de seus valentes soldados. 

Atualmente, é comandí\clo pelo Sr. Ten. Cel. 
Camilo de Morais Dia s, oficia l dist in to e um dos pou
cos, s inão o único da sua or~aniza<;,io. Sc:,.:-undo o 
testemunho do mesmo Cel. .J uYêncio Lemos, er:\ na-

, 

... 
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quela (·poca o C'el. Camilo, o tene nt e secretiirio do Ba
tnlhão. Int eligent e, dedicado e leal, l'oi um seu g ran
de e d~d icado aux iliar na ora:aniiac;ào da bra .va e 
Yalorosa •midade ()Ue com andara . 

Foto a11anluulo 110 momento e111 qw, 
o te11ente-,·01·onel G'anâlo ele Jlorais 
Dia;: 1·eC'ehia a /Jancl<'ira Sa<'ional 
<l((f, ma.os da 8.JJma. i"l'a, l). :i Oti
lia Jlfáciel de .Albw1ue1·que !kt1T0S. 

E (• i1s mitos 

dôsse digno sol

dado, cuja rn r 
reim tem sido 

r :t pi d a e h ri

llrn n te, q u e a 
Escola Comple

mentar ". \.ssis 

Brasil" depos ita 

c1 Bnnde i ra ron

l'ec·cionada por 

, u :1 s a l 11 11 a s. 

Que nn pa7. ou 

na guerra seja 

C'Ssn Bandeira 

Rempre um pe

nhor de honra e 

glória prira o dis

ci plinndo ..J..0 B. 

C., SàO OS YOtOS 

ard cn tcs ele to

dos nós, prof es-

soras e alunos da Escola Complementar "Assis Brasil' ' . 



A seguir, a Exma. Sra . Da. :'.\fa ria cht G Iór in. 

F. de Sá, Diretora , da Escola, convidou a Exma. ra . 

D.a Otílü1 Mac iel de Albuquerque Barros para fazer 

entrega da Bande ira :10 tenente-coronel Camilo de 

Morais Dias, comandante do Batalhão, que a rece

beu e a entregou, por sua vez, à Guarda , ali pre

sente, profer indo, nessa ocas ião, o dist:urso que 

aba ixo transcrevemos : 

"Senhor Governador do 1Illn icipio ele Pelotas. 
Senhor Comandante do ~).º R. I. 
Senhor Cap itão do .Pôrto de Pelo tas . 
Dignas autorid,tdes civis, mili ta re:-; e ecles iús
ticas q ne nos honram com sua presenç a. 
Senhora Diretorn da Escola, Complementar "As
sis Bras il". 
Senhoras professoras . 
Senhores oficia is . 
,'o ldados do 4.o B. C. da Brigada ::'lfilita r. 

Minlrns senhorns. 

Meus senhor es. 

Êste ato da entrega, que a Escola Complemen
tar "Assis BrHsil ·· real izl'I, de uma Bandeira Nac io
na l ao -t o Bata lhão de Cac_;adores, que eu tenho a 
honrn. de conrnnda r, fala por s i mesmo na exp res
são fot'te e como ,·e nte da beleza moral do conce ito 
que encerra. 

Uesto fidalgo, nnsc ido da Escoht e de uma for
mosura . patriót ica sensibi lizadorn, eu o tenho no 
mais alto aprêço porque a Escola feita para instru ir 
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e para educar, é onde se transforma, pela cultura, 
o diamante bruto no brilhante cujos hunpejos hiLo 
de iluminar r"l senda do porv ir. 

É na Escola que se plasma o alicerce de tõdas 
as classes sociais e é nela que se encontra as fon
tes de grandeza e da prosperidade de um povo . 

A Escola, concebida como uma dependênc ia 
complementar do lar, hoje mais do que no passado, 
não se destina somente it cultura do cerebro e do 
físico, mas também, e sobretudo, a cultivar o senti
mento pela educação, formando, ao mesmo tempo, 
o indivíduo físico1 o indi viduo cérebro e o indiví
duo coração . 

A Escola, onde se .1prendem as artes 1 as letras 
e as virtudes mora is, tem nma certa semelhv,nça de 
destino com o qnartel, que é também uma escola 
onde se aprende a servir, a amar e a defender a. 
Pútria. 

E a defesa da Pátria, nos dias qne correm 1 é, 
pan1 cada povo, nma cond içíto de vida . 

O novo conceito de que a guerra não é mais 
feita 1 como antigamente, só pelos exé rcitos das 
naçhes em luta, mas por tôda naçào em armas 1 

creou para tõdas as classes ela. sociedade ct,weres e 
responsabilidades na seguninç-a e defesa dit Pútria . 

E assim serú, enquanto a justiça e uma com
preens,1o recíproca de d<wcres e de direito entre os 
poYos forem 1 o que hoje são, apenas uma utopia. 

Os povos que ainda conservam, por incompre
ensão: a mentalidade cruel e selvagem elos tempos 
primitivos e que usam da fôrça ao serviço do egois 
mo, elo orgulho 1 da. cobiça1 da vaidade e do crime, 
são os responsáveis pelo panorama do mundo que 
contemplamos . 



As naç:ões que alcançaram um nível mais ele
vado de conciência coletiYa e que desejam subsis
tir a fôr ça pela justiça, Yeem-se compelidas pela 
fôrça das circunstâncias . a se armarem, a. se pre
pararem para a gnerra, como condiçüo fundamen
tal de Yida. 

E é assim que nã.o hil, nesta hora da, IIurna
nidade, nação que núo esteja mais on menos at in
gida pelos efeitos inexoráveis da guerm e que per
durariío por um futuro ainda incerto e impre
visível. 

A nossa Pátria, pacit'ista de tradição, por amor 
i1 justic;a e h liberdade, mas intransigente na sua 
honra e integridade, a nossa Pútria que lutou con
tra Oribe, restituindo o direito e a liberdade do povo 
urugu11io, contra Rosas, pelo direito e pela liber
fü1de do poYo argentino, contra Lopes, devolvendo 
o direito e a lil)erda(le ú 1H1.ç-~10 paraguaia, a nossa 
Pútria cujRs armas sempre brilharam ao Sol da 
Liberdade contra a tiranht, a. nossa Pátria hoje se 
leYanta para lutar pelo próprio direito e pela liber
dade própria, face à tirania e i1 opressfto que dis
lmnbra a conqu ista e a escrav ldão do :.fondo. 

E é ao pó dessa Bandeira que ali está., traba· 
lhacla pelas mãos e pelo coração da juventude desta 
Escola, que o soldado do Brasil hil, de vencer as 
provas rudes da guerra, porque essa foi também a 
Bandeira de Caxias e de Tamanclaré, a Bandeira ele 
Barroso e de Osório, a Bandeira d:i Laguna e de 
Riachuelo, a Bandeira de Tuiu ti e de HumaiatiL. 
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)Cinhas patrícias da Esrola Complementar "As

sis Bra sil : nobre diretora, professoras e alun11s ~ 

Agradeço comovido a eleYada. honra e distin

ção que esta Escola nos confere, ol'ertando ao .. t o 

B. C'., no Dia da Hand ein1, a Bandeira da nossa 

P,.'ltrin. 

A eo111pa11hia do ./. o n. r '. ,11rn11do t/r, po.-:r,w da 

Bancleim 1\Tacional, desf'íl ara pem11te as cutfo1'idetde...:. 

Agradec:o tamb(•m as cxpressocs e sentimentos 

de bondade da brilhante oradora desta solenidade. 

:'.\leus cau1aradas do 4.0 Batalh.'10 ! 

A Bandeira que as 11ossas patrícias nos con-



fiam simboliza, em eada fio de que é tec ida, a hon 
ra de cêrca de 60 milhões de brasileiros, a íntegr i
dad-e e soberania , de 8 milhões e meio de quilôme
tros quadrados, uma civilização de J séculos e meio e, 
sobretudo, um destino de grandeza e de prosperidade . 

A Bandeira que as nossas patrícias vos entre
gam aqui, tem as mesmas cõres e é a mesma que 
conduzia o :30.0 Batalhão de Voluntár ios nos campos 
do Paragua i quando o inimigo, superior em número 
e por um golpe de audcicia, a arreba tou das mãos 
do porta-bande ira; mas, o velho Comandante quando 
soube dessa. deshonra sentenciou : "A morte de todos 
ou a fümdeira, já" . 

E o 30.0 Batalhão, sentindo ressoar por seus 
ouvidos aquelas palavras que traduziam a decisflo 
terrível mas grandiosa de seu chefe, como si fõra 
um só homem, lança-se contra o inimigo, luta e luta 
na escuridão d.:t noHe e depois volta, reduzido a 
menos da metade, mas trazendo consigo a sua Ban
deira pane jando ao vento . 

O Comandante, ao ver de novo a Bandeira, 
n~w podendo resistir h emoção daqnele instante, tom
bou morto ao ouvir as primeiras notns do Hino na
cional. 

E nada mais vos é preciso dizer" . 

• 
---
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A ssinalou a, BrigHda ) 1 iliU\r a passagem da 

datn da PROCLAJf AC.\.0 DA 1{8P l·. BL10A . le ,,c1nd o 
' 

a efeito, a r) de noYemhro de Hl+:?, no Estúd io 

"(;cncrn l fliprinno··. n cer imôn ia de declaraç ·,io dos 

noYos c1sp irantes . 

O ato, que se re,·estiu de cxtrnord inúr io brilho, 

teYe a part icipa<;ào ele altas autoridades ch ·ís e mi

litares e p;nlndc número ele ofic ic1is do Exérc·ito e 

ela Brigadn )Iilirnr . 

C'om as formalidades rcgulamcnlêir<'s, te,·e iní

cio n solcnifüHlc prncisamontc .\s 9,130 horns, sendo 

entiio lido pelo 1 .o tenente .Jacinto Frnnciseo Targa o 

compromisso seguinte, repetido cm ,•or, pausada por 

todos os nspirn 11 tes : 

"Re<"el>n1clo a ,10111ew:(io de aspim11fe a oj"idal, 

<'Omprometo-111e a con<1uir;ta1· dignamente o o/icial(lfo e 

a cledíc:m·-111e inteimme11te, ainda que com o setcTifício 

da pi·ápría rida. ao 1-:e1Ti<:o do Estado e da P<Ífría"' . 

Pouco depois, o major )l oiart F'encin, sub-che

fe do Estado ::\fai or, Leu o bolet im a segui r transc ri to : 
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")[ens jove.is Cê111rnrndas ! 

.Jú se tornou praxe e é trnd icional ouvirdes a 
paJasni do Yosso Comanclnnte ( :eral nesta soleni
dade, atrnYés de seu boletim. 

Somente ap;Oi'il ela se re,d izn, porqne ncio qtl\' 
ríamos prescindir dn. honrosa prescnc;a cio nosso ilns
tre e preclaro Chel'e, o Exmo . Sr . CJenP.ral Inten·en
tor U'ecleral, que se encontnwa. na Cap itc1l do País . 
1\- pezar-d isso, não poude 8. Excin . nos trn:;i;er o cs
rimulo de sna prescnc;n, por ter t1uc retornar il Ca
pital cln RcpúbliC'a, onde o lev,tram assuntos d<> 
alta rclcvfl nein ,1 tinen tos i1 nd rnin istrncJ10 do Est,1 elo. 

· Soldado nntes de tnclo, con l'ormc tem declara
do tantas Yczcs, ni"io poderíeis ter cscolliido melhor 
parnninío do que o ilustre homem público quf', 
com tnnto br illrnntismo e rnro descortino, diri ge o::. 
destinos elo Rio U r,rncle cio Sul. 

1:'arn nós éle não 6 somente o estad ista sere
no, inteligente e pntriota, qn<', i1 testa do C:o,·êrno 
do Estado. vem, c·nda vez mais, se nfirnrnndo eomo 
um dos nrniores e mnis cl'ic-icntes colahorndo1·es elo 
Govêrno l~ecler.il, 11.1 grnndiosü obrn do rcergnimcn
to na('ionn l; é, tnmbém 1 o <:hcl'e am igo. o velho <:n
n1<11·ncln, na gír ia modestc1, porém sign i!'icclti,·n da 
cascnrn, ltLlC, com o seu talento e Yalor pf>ssoal, 
ta nto tem honrnclo as filcirns elo nosso ~xé re ito ! 

Ao me dirigir a Yós, neste momento excecio
nal q110 atrn vess,t a nossa PMria, sinto necessicladc 
de abrir mê10 do (;Oll\·encio1rnlismo vcrbnl que ra
racteriza tnis atos, pnn: dar azo il minha sensibíli
clacle al'ctiYn. 

~into q11c vos devo falar como um velho cn
nrnrada, t:01110 um pa i, pois que ncslr momento es
tamos todos irrnnn,Hlos pelos mesmos sentimentos de 
amor ao Brasil. 4\ iclcntidaclc clc>sses sentim011toE:, 

t .. 

,-



('111 dos f'laf/1'((/1fl's do 1·e,·i111()//t(ll r"'di.:wlo. J,'1,/0 apa-
11/wdo <111011do os noros ,1s11h ·<111f,1s prest111·<t 111 

O COIIIJJl'OII/(.'<,,// l'/lflll/((111/ 1/lftl/' 

HS lllC'SlllHS C'1110t;<WS <' pe11SnllH'lltOS 11i,·elnll\ nossos 
c:o J';l (.'{)('~. 

Em ,·, rdade. l1'irnS1Jorda me a alma de :-c11timen
tos fraternais. dE: org-ulho e ele cnrinho, no,·os aspi
rantes cl,1 Brigada ! 

,\.c·ahais de c-011<'lnir nm curso hrilha111<·, pelo 
que êlc telll de honesto e dic·icntC'. 

C'om (•le orientaste;_ a , ·ossn \'idn e del'i11ist<'::1 
a vo sa Rilu.1<:cio - SOls OFICI.\.IS D.\. HHW .-\D.\ 
)111,l'L\.R ! 

({nizern, neste momento. penetrnr nas nrnis í11-
timag YihnH;ües dos , ·ossos c·orn<,·<ics para t·onheC'cl' 
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a -..erdadeira impressào que vos Cclusa esta profun
da transição na nossa vida, de soldado. 

:Não é meu propósito vos assombrnr com as 
responsabilidades do oficialato . Elas não são de 
molde a provocar apreensões em Yossos jovens es
piritos . 

omcnte vos desejo lembrar que mn,is de um 
St'Clllo de glórias, constrnido com o suor e o sangue 
de nossos braYos antepassados, vos cabe a respon
sabilidade de conse1Tar e honrar . 

Felizmente, sei que o esp ír ito que YOS auirna, 
trnnsl'ormarú essa responsabilidade n n m motivo de 
honra . Sei qne tendes fé, qne as gloriosas tradições 
da Brigada serão honradas, <:uste o que custar ! 

Cedo ao imperath·o do niomento para Yos lem
brar, também, da hora de exceciona l grav idn.de 
qne vi ,·e a nossa Pátric1. 

O Brasi I estú em p; u erra ! 

O transe é decis ivo, pois o futuro d:t PAtria. 
estú em jôgo por séculos! 

Ela incorporou-se its demais nações unidas nes
ta luta de t itüs, do bem contra o mal, d:t ética 
contrn a tra ição e dn liberdade contra a t irania! 

Atentai bem para isso ! Lembrai-vos que rara 
Yeí.l no transcurso de unrn, gera('ão se encontra a, 
grande, a sublime oportunidade de Lutar e morrer 
pela Pi1tria ! 

Pertenceis a essa geraç-fto prcvilegiada que nilo 
hesitnrú, um só instante, em oferecer o seu sangue 
em defesa dêste colosso que é o nosso Brasil. 

Convencei-vos de que depender:1 de cada , um 
de vós, ela Yossa hrFtvura, do vosso espírito de sa
crifício e elo vosso valor moral e físico, n. defesa da 
Pútdn. 

Tendes todos os requisitos para o triunfo -

{ 
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rnocid<1de, patriotismo, entusiasmo e os conltecimen
tos prnfissionais g uc auferistes no Curso. 

Sobretudo; tende f(•. Xão olYideis que, a des
peito de cleficiêllcias materiais, o entusiasmo, a fé 
e a confiançn, asseguram mu irns ,·ezes a, \'i tória . 

• \ YÓS que constituís a massa dos quadros su
balternos. rnbe suprir com trabalho inteligente, dc
d icn<io e lenl, as dcl'iciênüiilS materiais . 

Trazei sempre cm mente as pala vrl'\s de um 
nosso Yelho camarada e mestre, ex-diretor dêsse 
mesmo cu rso que acabais de concluir - «nm hom 
tenellte (, aquele que, i1 !'rente de seu pelotão, pis
tola em punho, o conduz ,·itorioso ao assalto, qual
quer que seja a resistência do inimigo ». 

Estudastes a arte da guerra ::;ob os vúr ios as
pectos técnicos e têiticos, aplicai-os com :nteligên
ci11 e realismo. ~.io YOS pcrdaís nos b1hirintos das 
fórmulas o processos dogmatisados. 

Á\. mentalidade ncadêmica, a cscraYidiio a nor
mas e preronceitos t.í.ticos, jú. tem conduzido ex(•r
ci tos poderosos i1~ mn is i'l'ngo rosas derrotas . X a 
atual g-uerr,, temos P,Xemplos disso. 

~unca , vos considereis dcrrntados, por mais 
des<'sperl\dora que pareçn ser a situac:ito . A derrota 
é uma condi<;ào subjetiYa. Quasi sempre o homem 
a crca em si mesmo 

Deixai aos estados maiores e aos orgãos <le 
comando o que a gnerra tem de burocracia. 

A rap idez da dcc isüo e o arrôjo, aliados it pos
sibilidade de aproveitar rf1pidamcnte uma situaç,1o 
favorú,·el, são muitas yezes fatores decis i vos. 

Enfim, meus j ovens ramaradas, essn. caracte -



rística de luta, ~1poic1cla no \·osso sacrossanto amor 
ao Brasil, ,·os dar{1 aquele Yelho espírito ele sacri
fíc io, aquela i II venci Yel (ôrça mora 1, com que os 
nossos antepassados ela Brigada ::\filitar escreveram 
as mais gloriosas e brilhantes púginas das nossas 
trad i<;ões militares! 

Xeste momento, ma is cio qne nuncc1, o Brasil 
precisa dessas q_ualidacles cm seus filhos. 

E vós, depo is dessa solenidade, com o compro
misso que ,1cnbais ele prestar: nüo vos pertence is 
mais . Passa is ao acervo de nossa gloriosa Fôrc;a, 
a serY iÇ'O dei lhítr ia . 

. L't se ouviu o toque de reunir! Cerremos fi
leiras cm torno do sagrndo pa vilh,lo nacion:-il e nrnr
<:hemos, unidos e coesos, para o nost-o destino, que 
é o ela vitória do Hrnsi l pela liberdade!". 

Após, procedeu-se i1 entrega elas espadas aos 

no\·os ,,spirantes e elo "Prêmio General Osór io" aos 

oficinis qne conquistaram os primeiros lngn,res nas 

tnrmas de 1039 a 1042, respectiY11mente, clistinçà.o 

essa conferida aos tenentes Orlando P<lcheco, Car

los Freire de l\lirnlha, Xelson Ritzel e aspirante 

Olrní Roque Dervnllrns . 

Findo êssG ato, passnrnm as autoridades e de 

mais presentes, n con\ · ite elo Comandante Gera l da 

Br igada, ;\Jilitar 1 no Quartel elo Centro de Instrução 

::\Iilitar, onde teYe lngar a soleniclnde da inau~rnrnç·flo 

elo quadro de formatura dos jo, ·cns ol'ic.iais, no 

(' 
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<t nnl fig:u ra, como paraninfo, o Exmo. , r. (; enera l 

Osvaldo Cordeiro de Far ias. 

Falou, nessa occisião, cm nome de sens colegas, 

o aspirante ho 0,ncia, cujo discurso foi o segu inte: 

"ll ú quatro anos atrús, as portas desta EsC'ola 
abriram-se c.1rinhosamente pant nos receber. .\ qui, 
e11contr.imos um campo propicio ao nosso entusias
mo e ils nossas esperanças . Desde Logo, comec;á
mos R senLir o influxo ben61'ico da luz do saber, fr
radiada cm todos os sentidos. Os chefes, dosando 
as suas atitudes pelo nível da justic;a, da bondade 
e da disciplina, nog alimentaram a vontade incon
t ida. que sempre brota.-nos incipientes. Deram-nos 
um belo exemplo de como se C'omanda, como se obe
dece e como se desperta bons sentimentos nos su
bordinados. 

Os professores e instrutores eom argumenta
ções claras e precisas nos mostraram como se en
sina, como se instrne, como se corr ige e, portanto, 
como se faz jús ao magistério. 

Hoje, as mesmas portas Hbrem-se mas para. um 
l'irn adverso: a nossa saída. 

É qnc J'indon-sc, para. nós, a, missi10 nobre des
ta casa, que é receber, instrnir e orientar aqueles 
que desejam trilhar a senda do progresso. 

Durante êsses q natro n,nos de trahhlho, estudo e 
observação, ela nos deu a provisão com que alcan
~·aremos o término da Longa ,·iagem. Estamos, pois, 
prontos p,\ra , prosseguir . 

:i\[as, a1Jtes disso, cump re-nos exa lçar que o tri
buto que devemos a esta Escola e i:t seus dirigen
tes, será todo reyertido em dedicaçúo e desvêlo na 
tropa . 
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Lú, nenhum momento seril consumido nas qnes
tões fúteis qne sempre düo margem it terrivel ocio
s idad e. O comod ismo 11ê10 trclnspor:, os portões dos 
nossos quarteis, pois o tememos como o Ye11eno que 
paraliza os organismos que lutam pela vida . 

Os nossos sPntirnentos de soldados e de brasi
leiros ser,1o transportados do coraç ,üo par., , 1,, o l'ici
na de traba lho. 

Pensaremos e realizaremos. A pdtic;1 sen't o 
nosso rnNodo . Só e;om experiências colh eremos o 
fruto. Os ensin,1mentos desta Casa ni\o JiC'an'io en
carcerados no cérebro "' mercê de oportunidades. 
Sento emitidos e d ifundidos com a ch.íncela da con
ciêncin nas obrig-açõcs profiss ion,ús. 

A uossa missi\o assim o ex ige. Pois rurnpre
nos, em pêutc, levar a. Brigada it fillalidadc qne sa
tisfad todos os anccios de seus componentes. 

E êste objeti \ ºO serA akançado pela sua c11 l tu
ra, militar, pela sua , eficiência e pela, sua disciplina, 
de que !'aremo$, sem dúvida, um \"Crdacleiro s,,cer
dócio . 

Tndo nos iottalece o anelu de e11granc\ecê-lc1 e 
demonstrar ,·1queles que não n conhecem o seu Ya· 
lor ineg-nal[t\·cl. O ambiente que ela nos apresenta. 
é, como sempre, o melhor de todos pê1rn rcc:eber ,1 

seiYa nutridorn das reali7,c1ções úteis. Xo seu se io, 
domina o espírito sadio (]Lle, clespr€'sa11do ,1s Yicissi
tudes que se lhe c\eparnm, continún a marclrn pnra 
~l fl'ente, firme e rcsolllt,,. 

E êste sent o lema, pa rn ,, construç,1o do fn
tu ro da nossn Bríg:acl,,, n,'io nos esquecendo de que 
agir, obedecer, <.:nmprir ordens, nào meclir sacr ifí
cios, desempenhar a miS$àO ele qualquer forma, na 
paz ou na guern1 1 constitnem o seu patrimônio e a 
su11 tradic_-i,o. 

Também, senho res, llêlO podemos sn ir ciP.sta cnsfl 
sem deixar o testemunho dn grnncle amizade c1ue de-

1 
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dica mos aos velhos colegas e amigos, ora em , 'anta 
Rosa. 

É a amizade nasddH no banco esc:ol"r . 110 cam
po de in st rn çiio, na resoluc;,io de um tema qualquer 
e, en l"im, 1m dignificHnte labuta di,íria cio nosso Edu-

cand{trio. É a mais bela, a mais durndonrn . É a. 
que produ z rnizes no corac; cio e per 1na11ece sem
pre' moc;a 1rn memória emhora envelhec ida. 

Logo, m:rnifestarmcs a saudade elos con1pa11hei 
ros de ideais e aspirn <;ões, (• um dever irr el'n1gitvel 
neste momento, em que sentimos tanta cmoçiio . 
Emoçúo esta que sel'ia tanto maior, si êles cst l\ ·es
scm aqu i para o ê1hn1c;o de despedida. 

Por<'·m, justifica o Yasio de seus lugare o su
bl ime mo(Í\'O dn sua ansênC'ia . 

• \.qnicta -nos o espírito a elen1da missão ele que 
fornm incumbidos. 

Afora isso, qunndo embarc·nrnm , hi1 pouc:o, o 
(;(arim da Pütria havia entoado os últimos acordes 
do toque de sentido . 

O s.-111gue bras il ei ro j;i havia , enrub ecido as 
,ígnas Longinc1uas do :\ledilern11lco . 

A trngédia descomnn,11 da lrnrbúri e eontrn ,t 
inocência j.í se ha \·ia encen.1<lo nas úguas pl."1cidas 
do Atlânt ico Brns ileiro . 

A brntalidnde ul t rnj,íra a P(1tria elo O (l lUO e 
CAXIA '! 

Um inimigo tru culento jú. agia no nosso terri 
tório. co1wcnc ido de <1ue1 na sombra d,t hipo cri sia , 
podc!'ia eclips ar a h'impada que Hqueles heróis acen
dcn1m com a chama do patriotismo . :N".10 sabia êlc 
que isto fôra uma predestinação milagrosa para ilu
minar o escuro, onde agiriam os fntnrcs detrntores 
da )fação Brnsilcira . .l:'ensara o audacioso inim igo 
que, com a t in ta do despotis1110, manclrnria 110 lin·o 
da imortnlidad e o que êles nos escre \'cn nn com san-
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gue e bravuri'\ . Q,uizera, ainda, sob o manto domes
mo c inismo, confundir os brasileiros, parn lanç:u· 
nesta terra, onde não medra o mal, a semente de
let 6da das doutrinas abomináveis . 

Quêlnta. injúria parn quem sabe punir n afron
ta com d ignidade e honra! 

Permanecer indiferent e a tamanho in su lto, se
ria r eleg ar o nosso passado. 'e ria , des Yi r tuar D, nos 
sa cond ição de povo que nf"to nasceu parn. v iver 
ajoelhado ao chicote maldito dos carrascos d,\. hu
manidade . 

E, por isso mesrno , nmw1. atitude balsfün ic11 i1 
ferida êlberta . no cornçüo do Brasi l, o egrég io Che fe 
da ~açfío tomou uma dec isão compatível com a nos
sa h istória . 

E entã.o, ,i guerra mod ificou o regirnen do nos
so Labor construt ivo. 

. 'l'ôcla ,-ida. nacion,ü mudou ele feic;âo. As mi,-
quinas e os corações passnrnm a traba lha r num ri
tmo diferente . -\s escolas são trnnsformaclas em 
laboratórios de ciYismo ~os quarteis, a forja de 
guerra t.rAballla dia e noite. Nos campos, o agri
cu ltor ::;e a-pressa em seme1u, reg1u e prep:u<1 r r1 

colheita ,. Os chefes despertam co1tciências e escla
recem esp íri tos, mostntndo-lhes o esbô\o do perigo 
e da lllta . Aos maus bras ileiros definem e ilumi
nam o caminho a seguirem. E itquelcs qL1e du vi
d.:lm do seu credo nac ional, lhes chamam II atenção, 
a~rescentaudo que a terra onde nascemos, n luz que 
nos fez conhece r n. müe afeti, -a, a. Jibercla.de qne nos 
embeleza a v ida e as leis que nos protegem, cons
tituem a P,Hr ia, id eal, <1 q ne devemos cu n ·;u -nos 
agrnclecidos e nrnar com tôdc1 11 reverê 11c i11. 

i','ío c.-1nçam d<" ad,·ei't ir que ent re o Brasil e 
a sun sohrev iYênci11. l ivre ex iste 11 m n bismo, cuja. 
transpos ic;ão nos poclení. custa r, apenas, muitn pre-
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cau~·ão e \·igiliincia, mas que tnmhrm nos poden't 
custar muitn lúgrimn, muiu dor e um s,1cril'icio ex
tremo . 

Todavia . diremos nós, que importa tudo isso 
si, sem o s inal das algemas, cont inuarmo s a cami
nho de um futuro pró~pero e feliz! ... 

Senhores. 

1:: a hora da mobiliza610 das energias nacionais . 
É a horn suprcnrn do Brasil: É a hor.~ em que c:le 
pede wdo a seus íilh os. ~im, êle pede, porque n.10 
quer que o defendam pela l'õrc:a E! pela coação. 
O uso destns normas negaria a nossa rcputlll:ií.o de 
po, ·o heróico e patriota. Os braYos de Laguna que, 
cu lminando cm patl' iot ismo, mostrnn,m ao mundo 
inteiro corno se luta e como se morre pela Pútria, 
rec-u~ariam t.ll vilania. E a nossa g-cra~·i1o só po
dení 11 u tri r a poster idade rnzendo (·omo êles. 

E só desta forma poderemos real'irmar o nos
so JMssnclo e cantar novas glórias. 'im, porqnc 
possui-l;1s e nito poder sonorisú-las na lirn da PA
t rin , é o mesmo que não vive r sohcs3a luz queen
C,HHa e eterniza o conceito de uma raça. 

l-r~e, pois, que todos trnbalhcm com tôda a 
fô1\'ª do cora<;,lo e da intelig ênci,1. E esta serA H 
nossa de ,·otào no ol'icialato . Plnsmaremos as 11oasas 
ath ·icll'ldes 110s moldes suhlime!; do (·umprimento do 
dever. Trabalharemos parn a vitória. Temos con
vic:c;,io elo que somos. Temos certeza q uc ha ,·e mos 
de vencer, visto qne a fôr~·,\ q_ue nos anima é n 
que YCnce tudo pela rrente - a íôn;a da YOntade 
tonificada pela essência. de nosso amol' pútrio. 

Outrossim, temos bem daro na mente n ~nor
me responsabilidndc que nos cahe . S<1bemos qne 
pertencemos il gmwda do maior tesouro do mun-
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cio, cuja. intang il)ilidaclc temos de assegurar con
tnt H mào daninha dos piratas alienígenas . 

Sabemos tamb6m que o Bras il é um legado de 
nossos avós, e qne. por isso, como êles, cumpri:;-nos 
transm iti-lo gr,rnde e forte its g-erações futuras, para 
que el<'ls o levem il mais alta civiliza<;ào . 

Portanto, em buidos dêstes sent imentos, lrn.ve
mos de transmitir os conhecimentos aqui colh idos a 
millu 1res de comp::itriotas que rlesejam saber empn
nlrnr o foz il redentor da sohcrnn ia da nossa P,'ltr ia . 

Sr. Comandante da Escola . 

Passamos ns vossas mftos o q nadro de nossa fornrn.
tu ra, em queapn rece também a fignrn do saudoso e ines
quecíve l Knoll. Ex -colega que, num dos t ristes momen
tos dn Yida, foi obr igado a tomúr a trág ica resolução 
do su icídio . Não teve fôrça par;:-1 reagir contrft o turb i
lhão elas idé ias l'tmést<1s qne lhe invad iu o cérebro . Oain 
ao golpe do pr imeiro insucesso . Não conhec ia a inda 
a velha sentençr, "a. arte de vencer é aprend ida 
nas derrotas". Era bem moço e inexper iente . 

Portanto, si errou, que Deus o perdôe e o con
se rYe no reino da sua. glór ia eterna . E nós lhe 
rendemos esta homenagem corno penhor da J1oss,1 
saudade e ela nossa gratidão . 

Digno Representante do Exmo . Sr . Genera l 
OsYaldo Corde iro de Parias, ilustre pa ran i nfo 
da uossa turma. 

Agradecemos a maneira cavalheiresca e libe 
n1l com que S. Exc ia. acedeu ao paraninfa do. Sen
t imo-nos orgulhosos e che ios de ufan ia em ve r o 
nosso quadro de formatura enc imado pelo che te ma
gnân imo que, nesta ho ra. tão graYe, vem conduz in
clo s{thünnente o povo nob re do Rio Grande . 

Hoje, mais elo qne nunca, a sent inela do sul 
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do Brasil. 11a pesson do l'h cfe, obscn ·a o inimi go 
c:0111 tn111n jn ster.n e t:0111 ta11tn prctis,io. .Xa ntna
lidadt'. os grandes soldados c-onstituem o ídolo dos 
povos . 

Del es clepend<'m as rnni s das ,·ezes ., sort e e n 
l'c li <.'idnch'! de uma )inc;i'lo . 

E 11ôs ,·emos em S. Exc:ia.. u111 clêsses soldêl
clos c-uja espada e c:nja inteligê11ein lnzir110 dis i 
pn11do aquelns ·'nuvens plúmbeas e prcssngas qu e 
se aproximam dos horizontes da Pútria". Pin,ll
mc11te. Exmo. "'r. Hepreseutnnte do Exmo. Sr . I n
terventor FcderHI, êstes 4:> solcfados ,·o:$ al'irnrnm 
que, agua rclnndo ns ordens ele S. Excia ., v110 traba
llrnr e Jut.1r para . que o Brasil, quebrando os ~ri
lhôcs que ce11tararn <'primi-lo, .iltivo e i11vench·cl. 
possa conti11unr it t rnj etó r in lumin osa do seu g-ran
de clesti110. CL\ \ I PHl RJ~~I os Ü xo~. ·o DE\ 'E R'' . 

l r111 aspe('fO do c·o111p1·0111isM1 l'e[;ula mentai· pn>stado 

pela ftt/'111a eh ft.-:JJÍl'Gllfl',<,; do ano antel'Ínl' - J.91 I 
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Respondendo, fa,l0u, em nome de S. Excia . o 

Sr. General CordE;iro de Farias, o Sr . Coronel An

gelo de Melo1 que assim se expressou : 

''Presados paran infandos . 

Lamento deveras a ausência de S. Excia . o 
Sr. General Osvaldo Cordeiro de Farias, vosso digno 
paraninfo e nosso eminente e acat11do chel'e cuja 
presença tanta. sign ificação e relê\ ·o daria ,\ êste 
ato 1 j{t por si só tào significati\ 'O. 

É que a soluç,lo ele palpitantes e vita is pro
blemas nacionaís, relacionados com o Estaclo1 recla
maram a sua presença na capital da República . 

E eis-me1 enti'101 perante vós, em obediência 
aos imperativos de sua vontade, distinguido com a 
desvanecedora incumbência ele representá-lo . Sei 
de sobejo quanto S. Excia. é amigo da Fôrça, do 
aprêço que lhe dedica, da .:i.tençã.o e car inho com 
que estud,i e soluc iona os seus problemas 1 de quan
to lhe inter essa e preocupa o seu bem estar presen
te e futuro . ei também quanto vem se interessan 
do pela eficiência dos seus quadros e1 portanto; o 
qne lhe merece o C. F . O.. Fú.cil, por isso, se tor
na avaliar a satisfação que S. Excia . exper imenta
ria , si estivesse aqu i presente 1 participando do vos
so contentamento, encorajando -vos com as suas exor
tações, orientando-vos com os seus judiciosos con
selhos. 

Desobr igando-me prazeirosamente da honrosa 
incumbência cometida, pouco tenho a acrescen
tar ao que já vos disse em bolet im. Como vos
so chel'e, reaf irmo-vos a minha grande sat isfação 
pela vossa vitór ia, conquistada honesta e galharda 
mente com o esfôrço da vossa inte ligênc ia, com a 
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Yossa dedicaçi10 ao estndo e com a f'i r mcia e per 
sC',·ernnc;a de\ ,·ossa ,·ont,1dc, numa luta ingente, 
c·heia de trirnscs difíc:cis, de longn~ ,·igílias e .1pre
ensiv,1s incer tezas. 

A responsabilidade qne assumistes com 0 c·om
promisso que acabais de prestar perante o hn-ilhiio 
Xac ional, (, de molde ,i exigir de vós, nrnx im(, mi 

horn presente. muita ctediut<;f10, dcspre11climento, ab
nega~·iio, espírito de sacrifício e a mor i, profissiio, 
virtudes essenciais qne emc111am da fôrç-,1 mora l re
s,lltante ela ton1pree11s;"to exnta do deYcr para com 
a Pátria. Cnlluai e praticai o dever militar e nf10 
<l11videis que a rõr<;,t moral em que êlc se ru11da 
possa vos conduz ir a at itudes mn i tas ,·ezcs superi o
res its vossas c·ondiç-ôes lrnmanas. A conduta que 
110s trata êsse sentimento, ronstitne a nota princ i 
pal da nossa pe1·son.1li dade. Sob seu impér io, tnd o 
clcYemos fazer e exigir. Xêio é só para nos ilus
t rannos que estudamos, nem para sac·ril'ic:ar a nossa 
personalidade que nos submc:temos i1 cliseipli na, 11;io 
<'· pam ag-radarmos que obedecemos. nem p.-lra de
sagradarmos que ordenamos e exerc:emos a nossa 
nu tor idacle, mHs para cn rn pri rmos o nosso deve r. 
:Xüo fôra a c·ompreensão do c·nrnprimento do dPYer, 
certamente as ,·irtudes militares paretcr-nos-iarn 
meros n.tentados it peraonalidn,cle. 

Xiio esquec;aís que os liH:os morais de depe11-
dêncí,1 entre superiores e subordinados, chefes e 
comand,tclos, devem ser mant idos, m,l.is pelo exem
plo rlo que pelo ri gor na obserni 11cia dos precei tos 
regulamentares, mais imitanJo as atitud<'s e feilos 
elos nossos mortos cio qnc ex igindo que sej am imi 
tados . 

Xo noYO c·enürío onde fordes exercer « ,·ossa 
at i, ·idadc, procnrai sempre desenYolver e aperfei 
çoar tôdas ns vossas possib ili dade:; físicas, prol'issio
n~ds e morais, mas procunü, especialmenLc, cultuar 
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e pnuicar as virtudes militares em que nssenta o 
curnprimcnro do cle,·er cuj o sent im ento. cm todos os 
mom entos, ,·os darú H 1'ó1\a 111ot'al su fi ciente para 
vos tornardes inven c·iYc is, porqt1e Ycncído <; só 
aquel e que, monilrnente, assim se; julga. 

Tende fé e conrinnc:a em ,·ós e Yencereis, por 
que sois a mocid,1de, o <tue sig11irica dizer - a Sclú
de, o yigor, a i11teli gênci.1, a espera nça radiosH e 
co11l'orta11te, a cu j a, guarda , entr ego,>. o Presente as 
glórias d(1 Passado parn que se perpetue no Fnturo. 

Prezados pnrnninfnndos e meus j0Ye11s coma n
clndos. 

'l 'erm in :rndo cstn minlw hrc,·c pnlestrn, et11 no
me do vosso ilnstrc e muito respcit:1,·el pnn111inl'o 
e 110 meu própr io, ,·os cumpr imen to com el'usiio ele 
alnrn, pela hrillrnnt e ,·it6ria, almej.111do-vos rcl iz e 
fran c:n prosper idade. 

Em dcrrncleiro, ,linda um conselho vos quero 
eu dar, o qnc rnc:o com a mais viva emoç-,10 : onde 
quer qnc , ·os levem os Hcontecimentos - · 11a ;°trclua 
mas gra nd iosa tarel'n ela pnz, nns incl ementes e 
exa11stivns marc lrns cln ,:.?:uerrn, nos momentos di l'íceis 
e i11cc rt os dn luta, nr1s hol'as de sucesso e ele in su
cesso, - 11.-io <"squc<;ais o d ia ele ll oj <' e o solene 
compromisso que prestt1stes pcrn11tc o .Pnvilh,1o Sa
grado da P,ítria, nrns, aci,1~a ele tudo, most r;1i sem
pre que tendes um cornc:iio que pa lpi ta p:1triotismo 
e uma nlma qnc ,1dorrne<·e sonl1.111do ,\ fe li cicl,tde 
dn Pútria' ·. 

~,-10 os segu int es os aspirantes diplomnclos cm 

10~], pela ordem ele rnerc0 imen to inte lcctnnl: 
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Olm.,· Roque Den·nlhas, Tomaz .JosC::· Loma11do; 

llernlclo _\11tônio Fnrias Cidade. Raul Oli,·cirn, Vit

son cl<' Oli,·cirn Leite, Ilcrrnito Lopes Sobrinho, .Jo.10 

Fileto c~o,T<'H, ho de \' c11'p:as (:areia. Al\·i110 s\h·es 

cl<' Anclrncle. Fcrrúcio Ernani naucr. Sérp:io :,foni 

cll' Uli,·eirn. Ota<.:ilio Barbosa . .Jo(10 Ephraim \\'agncr . 

Lú11ro Prestes Pilho, l lélio :\foro :'l[arinntc, tl'ranc·is· 

<·o )[arlins de Souza. )l.írio de .\.zc, edo Queiroz, 

\'i tor 1[ ngo :.farl i ns, i\fartins J•'rn11ciseo ele Vasc:on · 

('.Cios. José C'ajal. F,rnstino ele \'1nµ;Hs Zeilmann, C'1H'· 

los Pcrrreira de .\z,1111huja, :alvador Teixcir.1 So

íin, l~dmundo Pankto Pôrto, \',\!ter C'osta Cruz, 

Benjamim Bcrnard<:s Torres. T,,n.!'ino (;omcs .Jardim, 

.Jnrí 1;,arias .\.h·im, Ecl.!!.:éll' Te ixe i ra l1'lorcs, .\.rd11ino 

Yarg,1s Zamo. ,·altl.•r Rodrip:ll<'S Sohrnl, Didimo 

Borba, .furnndir cln Sih·a I<'rota, Anires Pct:oits, Pé· 

rides ('orn\, P11jol1 I11i'1cio Leite Port11gal1 Jnrn da 

~ilnt Bueno, \'c11úncio Conte, Ost:ar :.faic1 Paranhos, 

JlcnH·licles Tarrnµ;ô, J I imlemhmµ;o Claussc11, Direeu 

Porc-iúnc·ula. H<'•lio Bczcrl'a . e Xahuc·o Rodrigues 

:\l a rli ns. 

Além dos asp inuitcs aeinrn enumerados, <·on
rluhl, também, o Curso ele Formaçào de Ot'iciais. cm 
HlJ2, o 2.0 tcnc111c .los(, \·iegas . 

• 
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CURSO 

DE 

FORf\/lACAO DE OFICIAIS 
1 

DE ADMINISTRAÇAO 

A SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO ANO 

LETIVO DE 1942, REALIZADA NO SALÃO NOBRE 

DO QUARTEL GENERAL DA BRIGADA MILITAR 

Conclusoo de curso - Entrega de díplomas 
Inauguraçoo do quadro de formatura dos 

ofícíaís díplomados (1. ª turma) 
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T c-,·c lngar a :.?<i dl! ahril de J!l -tl, no salito <ie 

honra do Q. (;, ela Brigada :\lilitar, a cerimônia de c11-

ccrramcnto elo 11no lei i '"º do ('urso de l•'orn1a1.;iio ck Ol'i

ciais de .\.dminist!·a<;ao. correspondente ao ,mo d<' 1!1.+:?. 

Pot1<·0 nrnis 011 menos it'5 10 homs, [oi ahcrta 

n sol<:'11iclnclc, em <·,11·.íter oficial, pelo Sr . c·oronel 

\.112.-clo de )feio. c·om a prcscnc:a elo l~xmo. Sr. De

scmharg-aclor Ln Hi1·r c:uerrn. prcsiu<'llll' do Trih11-

11nl de .Apela~·ito do ~8trHlo. e• de outrn s ;1ltas nuto

ridades ci\'ig e militares, notando-se rntr<.' cst:li, os 

.Srs. Hepr<•scntnnl<'S do ( '011sul <le Portugal, do ...\r· 

<·chispo :\lc'tropolitano. do Prdcito '.\f unic·ipal e· dn 

1 mprcnsa portonlcp;rcnsc. 

'l'c•,·o iníc:io o ato eom .1 r11trcp;n dos diplonrns 

aos o fie-ia is que c·o11c·luirnm o <'urso cni aprC•c;o, pcln 

primeira ,·cz fune;ionando 11:1 tropa cstaclu:11, sendo 

n segu ir conviclado para clesC'ohrir e inaugurar o 

respec!i\'O qnndro de formntura, o major Osman 

J>laissant, rcpresc11tanclo o Exmo. Sr. (:eneral \"a

l cntirn lknírio cln SilYH, C'onrnndnntr cl.t :3.a ncgifto 

)lilitar, o que foi rcilo sob uma s.al\'a ele pnlm,is. 
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. \. segu ir , usou ela pa l11 na . em nome ele seus 

co lcp;as de turnrn, o c:npiU10 Ca rl os Lc\\"iS 1-'erraz , 

cujo discurso foi o segui11tc : 

''Xi"to l'osse a imposi<;ito categ<'>rica dos meus 
colc~·as de turma, eu n.io estaria agora ,·os diri~in
do a pa lan·11, o qL1c l'nc:o al i(ts eom bastante í111im o, 
poii:: a dirijo a chefes e camaradas q11c, cc rtnm cnt e, 
h.io de perdoar :1 niinha onsnclia, len111tanclo a YOZ, 
tah·cz a menos alllorizada parn fazê·lo . 

~Ias o assn nt o é• dos que que 11;t0 requerem 
dotes especiais ele oratória e sim uma boa dose de 
sinceridade. desta sincericlade que deve unir os 
membros de 1111m C"olNi, ·idndc t,io hannônic:a e ho· 
mogônea como é a nossa Brig<1da. 

De nntemêio . pe~·o a he11eYolência do senhor 
coronel comand an te g-ernl r cios senhores oíici ai s, si 
me tornar um ponC'O ext enso na n1i11lrn expos iç,io, 
pois cinero explicar ainda que, em r.ípida s ínt ese, 
o ohjeti,·o da cre,1ç·.10 dêste curso, do curso que al
guns ot ic ia is, 11ão dcscon hcccnclo os tntbalhos e res
pon sab ilidad es que i1fam enco ntrar na nova vida, 
frcquentaram,no, che ios de f(• e ardor. 

De h,i muito, os d iri gentes da Brigada )lilitar 
\·inhnm se nt indo n n ecess idad e da prC'parnc;ào de um 
pcssonl espec· ializ ;ldo nos sen' iç·os de ad mi11istraç ·ft0, 
porque com o aumento constante dos sens efeti ,·os 
e comp lex idade dos seus sen·i~:os. ia se tornando 
cada vez mai s d ifícil a exeeu,·ão dos mesmos . 

De fato, si lan<;nrmos 11111 olhar retrospectivo 
para a glor iosa vida da nossa fôt\'ª e fixarmos a 
nos sa ate11,·úo para a le i n.o 7, de 18 de noYembro 
de J837, veremos qne a fôr,·n pol ic ial da província . 
foi i1dciada com nm efet ivo ele :3õ:3 praças de pré. 

' 
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Posteriorm ente, 1)elo ato n.0 357, ele li°> de Oll· 
tubro de 1892, o então secretário de Estado dos 
:Xegócios do Interior e Exterior, Dr. Fe rnan do Abott, 
no exercíc io do cargo de .Presidente do Esta .do, crea 
a Brigafüi M:ilitar do Estado, com nm Estado :\Laior, 
comp osto de um coma ndant e com a gradua çc:10 de 
coron el, um capitü.o ass iste nte, seiT ind o de sec retá
r io, um ca pitüo quartel-mestre geral e· dois ajndan· 
tes ele ordens (alt'er~s ou tenentes tirados cios corpo s). 

A tropa en1 const ituicla do :3 corpos, sendo 2 
de in[..-mtaria e 1 de cavn laria . 

Como vedes, o efot i vo da Fôrc;a. era bastante 
reduzido para exig ir um sen·iço cspec inl izado de 
acl min istrn çfto. 

Xo , 'ervic;o cio capiti"i.o assistente, esta\·atn com
preendidos todos os setYic:os qne ab rangem hoj e os 
dns 3 secções elo Estado :?lfaior; o do capitão QU,lf· 
tel·mestre gen1l compreendia os ntuais serv iços de 
Jntendênc ia, Fundos e :\[aterial Bélico. 

E n,1o é só a Brigada )l ili tar . Tôclas as 
fôrças militar ir.ndas do mundo têm sofrido uma evo
lnc;iio do simples para o comp lexo, dunclo·nos, ass im, 
uma Yis.lo do aue sl1o os formict:1,·eís exérc itos mo· 
demos . · 

:Xüo pod ia ela,, portanto, cristalizar-se naque· 
les el'etivos ele antanho, s imples na sua origem, e fi. 
cnr p:wada na margem da estrflcla elo progresso e 
ela Yida, qnanclo tudo progredia e avançav<:1. 

Evo lnin também . Impulsionnda com ardor por 
aqueles qne a, comandari:tm, entre os qua is alg uns 
oficia is cio E xército, chegou ao pôsto onde se ncha, 
com um e fetivo ele mais ele 7.000 homens. 

~e nt iu n necessidade da, cre,1çit0 de algu ns ser
viços p,w1 poder impulsionar a múquina para a 
frente . 

Ass im compre endendo e com um desco rtino 



que esta mos acost umados a aprec iar, houve por bem 
o nosso atual comandante geral submeter ao Oo
vêrno do Estado o Regulamento Geral de Adm inis
tração, no qnal propunha a organ izaçúo do respect i
YO quadro, com o aproYeitamento do pessoal dos 
Q. A. e Q. E., entüo ex istentes na Fôrça, in iciati\'a 
essa que te,·e a imed iata aprovaçc"lo dos poderes com
petentes . 

)Ia is tarde, pelo decreto-lei n.0 152, de 19 ele 
novembro de 19-1-1, o E.xmo. 'enhor Interventor Fe · 
dera !, tendo em vistn o que consta do processo n .o 
9917, da Secretar ia do Inter ior: e na con[orrnidade 
do art igo o.º elo decreto-lei 1202, ele de abr il de 
1939, b()m como d::1 Resolução n .0 1736, do Depar 
tamento Administrativo do Estadu, decreta a crea.· 
ç·ão, entre outros cargos, dos segu intes de admiu is
traç,io : 

1 tenente-coronel inspetor geral de admi
nistraçi 10 : 

J major snb-chel'e da Inspectoria de Admi
nistraçüo : 

5 capit .. ies tezoure iros : 
7 l.os tenentes tezoul'eiros : 

14 2.ºs tenentes almoxar ifes-aprovis ionadorcs. 

}'icou, assim, corporificado o dese jo do senhor 
comandante geral. dnndo i1 força (1ue, com tanto ca 
rinho conrnndn, mais uma oportun idade para acom
panhar de perto o glorioso Exército Brasileiro . 

Dizer-Yos da utilidade dos sei·,·icos ele adm i
nistração nas classes armadas é repetir aquilo que 
sabeis tito bem como eu . 

A histo ria mili tar núo só do mundo, como n 
do Bras il, está, che ia de fatos que determ inaram aos 
chefes mili tares, responsúveis por suas tropas, a 
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creaçi'lo de um sen'iÇ'O capaz de mantê-las em boas 
condições, não só durante a paz, mas especialmente 
dura11te a guerra . 

.i: a paz, o problema apresenta-se [úcil de re
solver. Qualquer elemento, por menos especializa
do, tendo apenas nm pouco de bom senso e priLtica, 
resolve-o; mas, na guerra, os dados do problema sflo 
muito mais complexos e, si os servi ços não funcio
narem perfeitament e, arrisc::tmos a tirar a eficiêncill 
de uma tr9pa 1 por mais adestr::tdfL que seja. 

Para n.:-10 encher-Yos de edif icantes exemplos 
da história, cito-vos apenas um, ocorrido no terri 
tório brasi leiro e h!i bem pouco tempo. 

O fanatismo que soube despertar, o tristemente 
célebre Antônio Conselheiro, havia destroçado, nos 
sertões da Baia, três expedições militares e tornavR 
proporções inquietantes, pel:;s maquinaç ,ões políticas 
de algnns prof issionnis que infelicitavam o Brasil. 

Era necessário, entretanto, te rminar com aque
la desmoralizante campanha . 

O Govêrno Brasileiro julgou que o seu minis
tro da guerra, marechal Carlos 1\fachado Bitencourt, 
era o homem talhado para tal fim. 

Sem perder tempo e com carta branca para 
agir, seguiu o marechal para o campo da luta, to
mando as providências necessárias i_t pronta termi
naç~'ío da campanha. 

Organizou, em seguida, o Serviço de Intendên
cia, creando bases e linhas de abastecimento e fa
zendo part ir os primeiros comboios, conduz indo as 
ra ções e também as primeiras esperanças do termo 
da luta com a certeza da vitória. 

O ilustre marechal teve noção exata da situa 
ção, penetrando a fm)do nesta máxima franceza 
" Venf1·e -i;asio, orelha 1nouca". 

Era a, fome que levava h desmoralização, h 



desordem, il indisc iplina e i1 morte os nossos sol
dados; fôra a fom0 o principal fator de Jtossas der 
rotas . 

Pois bem, tito acertadas foram as med idas to
madas parn o serYiço de reabastecimento qne JO 
dias após a or~anizn,,io ela base, cnin o sin istro re
duto , pondo termo a, campcrnha de Canudos . 

E ass im aconteceu porque er:t o nrnrechal um 
uotáve l adm inistrador . 

Esta qllalida.de que alguem, pnra a desmerece r, 
apontou como nm complexo ele inferior idade, o g ran
de 1'hiers sal ientou corno uma elas mê1is eminentes 
entre as qne devem concorrer cm um chel'e pnra 
ser ilustre . 

Ao espírito elo administ.rador devem estar pre 
sentes todos os assuntos em suas minúncias; a. cada 
movimento deve pensar no d ia seguiute, nos l'lancos 
e na retagnardn : mo ,·er tudo consigo : munições, Yi
Yeres e hosp itais . 

Nas classes militares, o sen· iç-o ele "ln tendê11-
cia em cnmpanlrn é relat ivamente no ,·o. Xos tem
pos ant igos e até mesmo n1t Idade :i\16dia~ nito co
gitavam os chefes €:tn armaze ns e comboios . As 
tropas YiYiam dos recursos loca is . Ern a ~uerra 
alimentada pela própria guerra . 

l\fnis tarde, no seculo :XV foi estabelecido o 
serv iço de Intendênci,1, nrns a alimentnçi 10 do sol
dado comtinua\·a ainda ele modo irregular, tanto que 
cada homE>m adquiria , com o seu soldo, o alimento 
de qlle necessitaY,l. 

.A organização metódica do serviço de ahaste
cimento elas tropas, como atua lmente se faz, foi ini
ciada por Gustavo Adolfo na guerra dos Trinta 
Anos . 

O marques de LoL1"ois, quando m inistro da 
guerra de Ln ii XIY, concentro u em seu min ist(,r io 
os contratos para a nlimentaçflo do Exé rcito . E$ta-



bclcceu n rep_Tll dos "('inco dias de 111a1·C'1ta·· isto (!, 

nenhum exéreito de,·eria se Mil tar mais ele c:i11co 
di11s ele etapas além <los seus arniazens. 

Poderia .aind a cit,1r inúm eros exemplos do que 
tem sido a evoltH,'iio cios sen·iços nas fôl'(;as mili tares. 

Ao chefes previdentes . é isto uma qnest,· ,o de 
primordial importiincin, que Lli'io cle,'C ser descura 
da . sob pena d<' tm1 c·ompleto fracAsso ainda mais 
em época tornH.'tHosa como a q11e est amos ãtrn
vessãndo. 

Xa Briga ela )1 ilitar . podemos dizer. com or~n
lh o, nun ca se deseuron d~ste assunto, se mpre cstiYe
ram orp;anizacJos os seus sen·ic. ·os e ron1 boa Yon
tacle e nrnita dedic.H;110 ,·êm os oficiais do qnndro 
combatente exr rcendo os vú:·ios cnrg-os de ndminis 
trnc;üo qnc, no .8xército, hi't muilo tempo s.'lo exer
cidos por um pessoal t('cnie;1111ente cspec:ializado. 

A Brigncln. )I ilitnr h,í muito . como disse antes. 
estuda ,·a o meio de solul' io1w. r a q l1C$tüo. mas só 
agorn, sob a orientmJlo cl.1n1 e decidida do seu digno 
conrn.n<lante g-crnl, ,·ê reali;r,nclo o seu intento. 

::Ki10 podia, realment e, a Fôrç,, permanecer es
tacionêiri,i , mantendo os <'f'et i, ·os orig in;'1rio s. 

Fez-se mister a11me11t:·1-los e, com éles, :1ume11-
tou também s11a pnrte administratin1. 

E 110111 <'r:t justo o c·ontrn l'io, pois sen do uma 
fõr~·a de res en·a do Ex(•r c it o. pode a qua lqu e r mo 
mento ser clrnmadn a coopen11· <·om Ne e, ne le 
c..iso, teria de se nmolclar nos seus reg ulam entos 
admini tratiYOS e aos seus processos téen icos de ser
Yi('o, coisa que seria emharnc;osa para nós . si llc'io 
nos t iv essemos prepilrndo pnn1, tal. 

Entretanto, esta preparnc.·i10 ja foi iniciHda; nüo 
digo que es tejam os com os conh ecimentos necessú 
rios adqu irid os, m:is posso afirmar em 11ome da, tur
ma, cujo sent imento tenho a certeza de interpretar 
neste mom c11to, que nos foi dado o impulso ini c ial , 

·--- 319 ------ - --- - · 



~t carga de pro jeÇê:i.O, que nos dará, os meios para 
realizar os serY iços que nos forem comet idos daquí 
por diante. 

Tenho a certeza, também, de que não só o 
nosso digno comandante geral, como todos aqueles 
qne exercem os mais eleYados cargos na adminis
tração dn. Brigada, saberão prest igia r e amparar o 
novel quadro, aumentando assim ,i j,í reconhecida 
eficiênc-ia Lia Fôrça. 

Antes de terminar esu minh_a on1ção (lllero 
expressar de um modo todo especi,-il ,t nossa imen -. 
sa g ratidú.o aos nossos prezados prnfessores que tudo 
env idaram para conduzir a bom termo a uossa , jor
nada; nüo ignoramos, eu e os meus colegas de tur 
ma, o qDanto é difí<:il aos professores de nm cm·so 
inicial adaptar o ens ino i\s necess idades da tu rma, 
conse rvando no programa o que é re,1lmente út il <.la.
qu ilo que 11ão interessa . 

É com saudade que Yainos nos separa r, mas 
esta sepa rnç.:to é apenas aparente porque sempre 
estaremos em contacto comvosco para rece bermos 
os vossos ensinamentos e as vossas luzes de mes
t res e am igos . 

MEUS COLEGAS: 

Eis-nos chegados ao fim de uma primeira etapa; 

reabastece i-vos não de alimento material para o sus

tento do corpo, mas çlo aliment o espir itua l, da fé 

qne deve vos acompa nhar daqui por diant e. Na 

yerdarle, não foi pequeno o esfôrço dispen dido nes-



sa primeira Napa. Toda.Yia, bem sabeis 1 apenas 

acl'lb,1 dP. ser desbravado o primeiro trecho do imen

so cam inho profissional que mar ca rú o labor e o ti

ro cín io de cada um de Yós; esta is preparados para 

iniciar uma bela e Ardna missão; vossas virtudes a. 
todo o momento serflo postas i, prova; comeca rá 

para Yós uma novn d da e o mais amplo campo de 

atividades; êle assinala o destino que doravante re
gu lar .-', yossas atividades; em srnrn11 nele se proces

sa a fase de trabalho que em breve se iníciant e se 

prolonganí por etapas sucessivas, através de todos 

os YOSSOS esforços . 

Esta is dotados cio cabedal intclecttrnl necess(t

rio; êste preparo profissional aqui adquirido, cons 

t itue apen::.s o impul so ini cial que vos facultará o 

entroncamento de vossos esforços para a consecução 

de vossos ideais : muitos serilo os obstúculos e tro

peços que encontrareis pelo caminho: nã.o serão pe

quenas as decepções que intercalar,lo o rendimento 

de vosso trabalho e menores nüo serüo as dificul

dades que consumirão vossas energias . Yencer êste 

obstáculo, contornar tôdas as díficuldades 1 eis a mais 

bela recompensa que tereis 1 acrescida da, considera

ção de vossos chefes e da admirnçc\o dos Yossos ca

maradas. 

Cam inhai, pois, com confian ça no futuro". 

• 
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Quach-o ele (on11atu rn dos o/icia i:s que concluimm 
o CCR, 'O DE FORJIA( 'AO DE OFICI.1!8 .DE 

AVJ !LYI81'R.1('AO, rendo-se, à esque1·cla. o pmwiinfo 
cln turma 81·. Uol'onel .AS-GEi.O JJR JJElO, e os ho

menageado.s1 c·apitâe.~ elo E.n!rcito . .J (JJO COLW l~A 

FALJ<-R.l/JJACX, BELlR.lfISO XBí'Eô G.1!,VÃO 

e J1N'PO ... V10 HOCIIA .LJ,JfEIDA, cfrs. ARÍ JIA
RI.LY'J.'E e .JOl?GE ... VA T/Jf.1L\ ·x e 1.0 tenente dr . 

.JO!lGE 0 1.,JVEL L LAR. 1 XGltJRA : o p1·imefro, 

Dfretol' elo C111·so: o .segundo, Dil'etoi· interino da 
.D. G. l. ; e os demais, pl'ofessoi·es. 

" 



.. Em seguida ú oração do capitão Carlos Lewis 

Ferraz, falou e capitão Intendente do Exército, Júlio 

Corrêa Falkemback, Diretor do Curso de Formação 

de Oficiais de Administração, assim se expressando: 

"A solenidade que estamos realizando marca o 
encerramento do Curso Técnico Profissional de Admi
nistração, que, pela primeira vez, funciona na J3ri
gada Militar. 

Por iniciativa da Diretoria G~ml de Instrução, 
aprovada pelo Sr. Comandante Geral e sancionada 
pelo Exmo. Sr . General Interventor, estabelece\1 o 
Regulamento do Centro de Formaçào de Quadros, 
os princípios segundo os quais se farú o rec1 nta
rnento dos oficiais para o Serviço de Administração. 
Em cumprimento ao artigo 176 do referido Regula
mento, traç-ámos e executámos, dur&nte o ano que 
vem de findar, um programa de estudos com o fim 
de cumprirmos a missfto de que estamos incumbi
dos. Foi assim que passiunos em revista a T6cnica 
e a Tática dos Serv iços (Administração Pública, 
Contabilidade Gera l, Estatística Aplicada, Escritura
ção 1\Iilitar, Quimica Aplicada e Direito Penal e 
Processual, matérias que constituiram a base do 
Curso . Nà organização dos programos de trabalho, 
foram envidados todos os esforços para transmitir 
aos alunos o máximo pos::;i vel, escolhendo-se, dada a 
exiguidade do tempo, a parte essencial das discipli
nas, no afã de dar-lhes os conhecimentos técnicos 
necessários ao desempenho eficiente das funções de 
oficial de administração . 

Cabe repetir aqui o que já disse em aula muitas 
vezes aos oficiais que ora se formam : ''o bom ofi
cial de administração estuda, sempre, aperfeiçoando 
e ampliando os conhecimentos que aqui lhes deixa-



mos, como alicerces de uma cultura profissional 
cada vez maior". 

A complexidade da máquina administrativa, 
numa época. em que a atividade humana alcança li
mites excecionais, ex ige, dos oficiais dos serviços, 
capacidade sempre crescente, que acompanhe sua 
evolução. 

O abastec imento na guerra moderna. obriga aos 
oficiais especializados a estu darem tõdas as ut ilida
des com o fim de utilizarem tais conhecimentos sem
pre que sejam chamados a colaborar com o Coman
do. No Brasil, onde o número de utilidades produzi 
das é simplesmente impressionante, já pela sua quan
tidade, já pela sua variedade, encontra reis vasto cam
po de pesquisas no que diz respeHo il. alimentação do 
soldado, seu fardamento, equipamento e arreiamento. 

Seria longo enumerar aqu i a produçã0 brasi
leira sob êsse aspecto . Devo me satisfazer com a 
documentação que deixamos arquivada na D. G. I., 
que atesta, de forma cabal, o nosso sincero desejo 
de cumprirmos a honrosa missão que nos foi con
fiada. 

Aos oficiais hoje diplomados faço votos de fe
licidade e recomendo mais uma vez para que não 
percam de vista os ensinamentos recebidos como 
pedras angulares de seu novo ofício. 

Ao terminar estas palavras, felicito a Brigada 
Militar, na pessoa de seu digno Comandante~ ·por 
mais êste passo dado no sentido do aperfeiçoamento 
técnico dos seus quadros, única maneira de bem 
aparelhar-se para a sua missão, como reserva que· é 
do Exército Nacional" . 

Por último, proferiu o paraninfo da turma, Sr . 
Coronel Angelo de Melo., palav ras de agradec imen
to ao capitão Júlio Oorrêa Falkembach e demais 



professores, expressa ndo a sua satisfação por ver 
coroados do mais franco êxito os trabalhos letivos 
do Curso de Formação de Oficiais de Administração 
da Brigada Militar, em sua primeira etapa, e 
louvando-os pela forma correta como se desem
penharam de seus misteres durante a laboriosa 
jornadl\ a que se entregaram, com dedicação, inte
ligência, lealdade e zêlo inexcedíveis. Terminou seu 
rapido improviso dirigindo-se a seus afilhados, aos 
qu-aes felicitou calorosamente, concitando-lhes, por 
fim, depois de judiciosas observa ções acerca do pôs
to de responsabilidade que iriam dora avante ocupar, 
a seguirem sempre e invariávelmente o caminho 

. da honra e do dever " . 

Ao serem terminadas as solenid ades, foi serví

da. aos presentes umn. taça de champanhe. 
1' 

Os oficiais que concluiram o Curso de Forma-

ção de Oficiais de Administração da Brigada Militar 

são os seguintes. 

:Major Eug·ênio :Medeiros, capi.tães Dídimo Pei

xoto ,velausen e Carlos Lewis Ferraz, 2.0 s tenen

tes Natalício Gonçnlves Cassemiro, João Teles San

tana, _Eurípedes Lewis Ferraz, Agen or Dias Macha

do e Valentim Rodrigues Barreto. 
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	011 - OFICIAIS POR OCASIÃO DO CINCOENTENÁRIO
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