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UM EPISÓDIO MAGNÂNIMO    

O cenário dessa narrativa é o Grupamento de Fuzileiros Navais de Recife, agora desativado por 

medidas estratégicas do Comando Superior, transferindo o 3° Distrito Naval para Cidade de Natal, ao qual 

o Grupamento estava subordinado, cumprindo as solicitações e determinações de Sua Excelência o 

Almirante Comandante do Distrito. 

Foram momentos maravilhosos que passei naquele querido e sempre lembrado quartel. Residia no 

prédio ao lado por trabalhar em Sessão do Estado-Maior. Ali nasceu meu primeiro filho, hoje também 

Veterano Fuzileiro Naval. 

A paisagem da Unidade Militar era realmente linda! Todas as manhãs, após a alvorada, os pássaros 

apresentavam uma uníssona sinfonia em variados cantos: Canários,  Sabias, Pardais, Bem-Te-Vis, 

Patativas, Rouxinóis,  etc..., eram vistos nos galhos das árvores no Pátio Central do Quartel. No campo de 

futebol, corriam os pássaros mais conhecidos por Lavadeiras e também complementando aquela fauna 

maravilhosa, podíamos ver os imponentes Galos de Campinas com suas cores vermelho e branco, 

desfilando sobre o gramado impecável onde os Fuzileiros brilhantemente apresentavam o seu futebol 

colossal. Já os pombos, muito atenciosos e preocupados com alguns gatos saiam fazendo revoadas pelo 

espaço da quadra de basquete e de futebol de salão, usadas todos os dias após a física, corrida rústica e 

outros esportes  cumpridos em obediência aos QTS. 

Naquele dia, estava no Grupamento, a Comissão de Seleção ao Curso de Cabo, composta por um 

Sub-Oficial e dois Sargentos oriundos do Rio de Janeiro, para aplicar a prova. Após a passagem de serviço, 

assumi o Comando da Escolta, contudo estava também designado para organizar os soldados inscritos no 

concurso na área do rancho dos Cabos e Soldados. Distribui os concorrentes em números de seis em cada 

mesa, três de cada lado. Essa medida evitaria a conhecida “cola” o que com todo o cuidado ás vezes é 

inevitável. Os envelopes lacrados que me foram confiados estavam já distribuídos a frente de cada soldado, 

com a determinação dada por mim que não podiam ser manuseados até a ordem do Sub-Oficial que iria 

presidir o exame.  

Após observar todas as mesas, verifiquei que havia dois espaços vagos na última fileira. Dirigi-me 

até o local e procurei identificar os nomes dos dois ausentes. Olhando no entorno do prédio, verifiquei que 

os dois estavam sentados á sombra do Jambeiro centenário que havia no local, ao lado do tanque do peixe 

elétrico e da tartaruga. Aproximando-me mantive um momentâneo diálogo: - Porque se retiraram do local 

da prova sem me pedirem permissão? – Meu Chefe, eu não estudei, não sei nada da prova! (Meu Chefe era 

uma expressão muito usada naquela época) – E esse seu colega? Ele também está com o mesmo problema. 

– Por acaso vocês conhecem as questões da prova? Perguntei. Nada responderam. Então, determinei que os 

dois voltassem para o local do concurso e fizessem a prova “Por Ordem”. Ora, os dois já tinham cometido  
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uma contravenção disciplinar abandonando o local da prova e certamente não iriam cometer a segunda. 

Enfim, eles se acomodaram em seus lugares aguardando o início da prova. 

Passei o Comando da Turma de Soldados ao Sub-Oficial que presidia o evento para que cumprisse a 

tarefa que lhe fora determinada.  

Fui desligado do Grupamento, a pedido, no ano de 1972. Em recente viagem que fiz ao Recife, 

compareci ao Encontro de Veteranos no Clube dos Cisnes. Foi um evento caloroso, maravilhoso, sem 

adjetivos certos para qualificá-lo, pelo carinho e a alegria estampada nas faces dos companheiros 

Veteranos. Fiquei muito feliz, muito contagiado com o teor da confraternização existente, vendo que o 

mesmo “Espírito de Corpo” que os alentavam quando estavam na ativa, encontrava-se ali presente 

estampado nas faces de cada um dos companheiros, que estavam acompanhados de suas esposas. 

Para minha surpresa estava a minha frente ao término da festa, após o cântico do hino “ NA 

VANGUARDA”, os dois companheiros a quem eu determinei fizessem a prova Por Ordem. Para mim foi 

louvável aquele momento. Os dois me agradeceram do fundo dos seus corações o que de bom eu fizera em 

suas vidas. Os dois foram aprovados naquele concurso, seguindo a carreira militar que abraçaram e hoje 

são também Veteranos. Um deles, Veterano Brasil, o outro Veterano Fidelis. Agradeci muitos aos dois pela 

lembrança do episódio. Brasil com quem eu mais me relacionei naquele quartel, pois era um dos meus 

Comandados, quando exercia a Função de Comandante da Escolta. Ele abraçando-me fraternalmente, falou 

em voz trêmula: - Meu Chefe, se não fosse o Senhor, eu não teria chegado onde cheguei, galgando a Escala 

Hierárquica. Conversamos alegremente, relembrando o caso, abraçando-me mais uma vez na despedida, 

beijou-me na face.  

Depois, já na minha saída, fui cumprimentado por vários companheiros e alguns se referiram ao 

episódio do Veterano Brasil, que os fizera saber do caso ocorrido a quarenta anos atrás. 

Para mim foi realmente um episódio marcante e agradável em minha vida, pois quando determinei 

que eles fizessem a prova “Por Ordem”, estava sabendo o bem que faria aos dois num futuro bem próximo, 

em caso de aprovação no concurso. 

Fico grato ao Senhor Deus, pela boa vontade que tive em proporcionar a alegria ao meu semelhante 

dando-lhe a ajuda na hora certa sem fazer nenhum alarde; também agradeço pela postura magnânima 

desses companheiros, que após tantos anos vieram agradecer o favor recebido. 

Obrigado Senhor! 

AD SUMUS - SEMPRE FUZILEIROS! 


