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OLÉ, QUARENTA ANOS – OI, AVCFN! 

 

Abriu-se a esteira do tempo 

No fecundo solo do Corpo de Fuzileiros Navais 

Onde nasceu a doirada árvore da AVCFN 

Cujo jardineiro foi o Exmº Sr. Comandante Geral 

Yves Murilo Cajaty Gonçalves 

Hoje no outro lado da vida, a espiritual, 

Venturoso, a sorrir de contentamento... 

 

Mãos divinas ajudaram-no  

Em sua magnífica fundação 

Pois nós, fuzileiros navais, perante Jesus 

Mantemos o mesmo diapasão. 

- “Somos filhos do mesmo Deus”,  

assim ele pensou naqueles graciosos instantes. 

Dos praças aos almirantes, 

Que esse pensar nos uma e cresça em cada festiva comemoração!... 

 

E ele, sobre o pináculo majestoso dessa organização, 

Fez desta virginal associação nosso d’oiro fanal 

Obra marinheira do mais elevado patronal 

Alicerçada no mais enriquecido condão! 

 

Fuzileiro, avante, consciente e varonil 

Marinheiros-soldados, sempre unidos, 

Fraternos, disciplinados e vividos 

A engrandecerem a Marinha do Brasil! 

 

Salve a AVCFN! 

Hosana aos seus quarenta anos! 

Graças aos pés que caminharam em direção  

Ao Corpo de Fuzileiros Navais 

Louvores aos veteranos associados desta sublime organização 

Hosana aos céus, que inspiraram nosso Comandante Geral, Yves Murilo Cajaty Gonçalves 
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A essa criação fraternal que toca aos corações elevados em apogeus 

Da fomentação dos oficiais ao recruta fuzileiro naval, 

Ampliando formalmente a fonte do encantado fanal 

Regimentando os dons da fraternidade com o aval do Cristo de Deus! 

 

Estimados veteranos, desde o primeiro almoço de comemoração 

Eu e minha esposa estivemos presentes. 

Assaz felizes, alegres e conscientes 

Nos associamos a essa egrégia e vibrante associação! 

 

 

Esse meu modesto poema acende luminoso condão 

É um toque da vida histórica da AVCFN 

No céu do aniversário de nascimento formal  

De seus quarenta anos, em festiva comemoração! 

 

* * *  

 

Arvorado em fé e amor a Deus, louvo consciente aos  

Exmos  Senhores Comandantes Gerais do Corpo de Fuzileiros Navais 

Pela nobre sustentação da nossa Associação dos Veteranos Fuzileiros Navais. 

Ela forja a grandeza feliz dos encontros fraternos  

De todos os associados, que entre abraços e apertos de mão, alegres, inda lembram dos 

companheiros que partiram para a vida espiritual... 

Tenho a certeza que alguns estão presentes. 

 

Pseudônimo:  POETO FELIĈA 

  

 


