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PRONUNCIAMENTO DO VICE-ALMIRANTE Ref (FN) FERNANDO DO NASCIMENTO 

 

Excelentíssimo Sr. Almirante de Esquadra (FN) Fernando Antonio de 

Siqueira Ribeiro, Comandante Geral do CFN e Presidente de Honra da 

nossa Associação.    Exmº. Sr. Vice Almirante Moacyr Monteiro Baptista 

Presidente do CDC da AVCFN.  Exmº. Sr. Contra Almirante (FN) Nélio de 

Almeida, Presidente Nacional da AVCFN  Exmºs. Srs. Almirantes  e 

Senhores Oficiais.  Senhores Associados da AVCFN – razão de ser da 

AVCFN.  Senhoras e Senhores. Ao longo do tempo que tenho tido 

oportunidade de ocupar esta tribuna, tanto na condição de Presidente 

Nacional como de Presidente do CDC, usei, em algumas destas 

oportunidades, a expressão “momentos sublimes da AVCFN”. Assim 

quando da inauguração desta Sede, relembrei alguns deles que se 

fixaram na minha lembrança. Rememorei o primeiro “Almoço Fuzileiro” 

no restaurante O Navegador do Clube Naval, organizado pelo saudoso e 

querido amigo Sinésio Pires Cavalcanti, ocorrido em 04 de maio de 1972. 

Este foi o marco para a criação da nossa Associação. A ideia de alguns 

dos presentes foi criar a Associação dos “Ex-Fuzileiros Navais”. Então 

surgiram algumas divergências quanto ao nome, pois sempre foi o nosso 

entendimento que quem foi Fuzileiro Naval, fazendo carreira ou não, 

sempre será um Fuzileiro Naval. Neste mesmo ano, 1972, agora na 

Associação Brasileira de Imprensa, foi realizado outro almoço e nesse 

encontro já apareceu a denominação “Almoço da Velha Guarda”. Então 

nesse evento foi selada a ideia nascida no primeiro encontro de se 

fundar uma Associação para congregar os Fuzileiros Navais Inativos. Foi 

então encarregado de formular o projeto do primeiro estatuto o 

Comandante José Gonçalves da Fonseca, Fuzileiro Naval de escol, 

oriundo do Quadro de Escreventes, ele que fora Escrevente do Alte 

Sylvio de Camargo e, durante longo tempo, constitui-se em Consultor 

para assuntos de Legislação não só do CFN como também, em muitas 

ocasiões do Gabinete do MM e outras repartições navais, tal a sua 

competência. Imaginem os Senhores e Senhoras que embora pronto o 

projeto do estatuto no ano de 1973 ele somente viria a ser votado em 

Assembleia presidida pelo Almirante de Esquadra Valdir Bastos Ponte, 

então Comandante-Geral do CFN, realizada em 07 de outubro de 1995, 
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na Churrascaria Três Marias, no Mercado São Sebastião, ocasião também 

que foi eleita formalmente a primeira Diretoria presidida pelo saudoso 

Almirante (FN) Jorge de Olivier Grego.  A Associação peregrinou durante 

longos anos ocupando “sedes provisórias”, algumas sem espaços 

suficientes para o cumprimento de suas atividades, até que chegamos a 

esta casa, fruto dos esforços do Almirante de Esquadra (FN) Álvaro 

Augusto Dias Monteiro, que no exercício do cargo de Comandante Geral 

do CFN, com o apoio do Almirantado, brindou a AVCFN com este espaço 

onde estamos, inaugurado em 01 de julho de 2010, ocasião em que 

firmamos o primeiro convênio com a Marinha, o que favoreceu não só a 

Direção Nacional no Rio de Janeiro mas também as Seções Regionais, 

localizadas pelo Brasil afora.   Estes momentos sublimes vividos pela 

AVCFN são trabalho também de muitos Associados anônimos, alguns 

que já cumpriram a sua missão na terra, mas que foram e são 

fundamentais para a existência da nossa Associação. Por tudo isto, 

permita-me Senhor Comandante Geral e Senhores Presidentes do CDC e 

da Direção Nacional, compartilhar esta homenagem que ora me é 

prestada com todos eles, que por serem muitos, não citarei nomes para 

não correr o risco do esquecimento. Eles sabem a quem me refiro. 

Guardarei seus nomes em meu coração. 

 

Muito obrigado 

 

Fernando do Nascimento 

Vice-Almirante Reformado (FN) 
 


