
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

 

SESSÃO SOLENE ALUSIVA AO 208º ANIVERSÁRIO DO CFN 

 

ALOCUÇÃO DO ALMIRANTE NÉLIO 

 

                    - Exmo Sr AlteEsq (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, 

Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e Presidente de Honra da 

AVCFN; - Exmo Sr VAlte (FN) Washington Gomes da Luz Filho, Comandante 

do Pessoal de Fuzileiros  Navais; - Exmo Sr VAlte (FN) Moacyr Monteiro 

Baptista, Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN; - 

Exmos Srs Almirantes; - Senhores e Senhoras Oficiais e Praças - Prezados 

Veteranos - Senhoras e Senhores. Nesta Sessão Solene homenageamos o 

Corpo de Fuzileiros Navais pelo seu 208º aniversário. O Corpo de Fuzileiros 

Navais e a Associação de Veteranos do CFN são instituições ligadas 

intrinsecamente e indissociáveis, fato institucionalizado na figura do 

Comandante-Geral do CFN, que é também o Presidente de Honra de nossa 

Associação. Desta forma cultivamos os mesmos valores de honra, 

competência, determinação e profissionalismo que herdamos de nossos 

antecessores. Em rápida retrospectiva, usualmente feita quando da 

passagem de mais um ano de existência, verifica-se o gradativo e firme 

desenvolvimento de nosso querido Corpo de Fuzileiros Navais que, a 

despeito das conhecidas dificuldades conjunturais existentes, vem 

mantendo, em alto nível, as ações de adestramento e operações reais, as 

iniciativas nas áreas da gestão de recursos humanos e de ensino, a 

atualização de nossos meios, o cuidado com nossa doutrina, as atividades 

ligadas ao TFM e ao desporto, as ações relacionadas ao Sistema de Defesa 

Nuclear Biológica Química e Radiológica da Marinha do Brasil, além da 

comunicação social. Dentre as diversas ações realizadas, destaco a apoio 

inconteste do CFN as atividades da  AVCFN, pelo qual somos imensamente 

gratos. Por tudo isso, resta cumprimentar o CFN pelo seu 208º aniversário, 

marcado por realizações significativas, que contribuem para manter em 

elevado conceito nossa bissecular instituição, o qual foi construído com 

sangue e suor por sucessivas gerações de Fuzileiros Navais, desde o 

desembarque da Brigada Real da Marinha, no Rio de Janeiro, em 7 de março 

de 1808, até os dias atuais, passando pela destacada atuação em diversas 

situações reais passadas e contemporâneas. Assim, renovamos nossos votos 

de continuado êxito ao Corpo de Fuzileiros Navais no enfrentamento dos 

novos desafios, assegurando ao Exmo Sr Comandante-Geral que a AVCFN 

continuará a atuar em apoio ao nosso amado Corpo, cumprindo sua tarefa 

principal de “congregar Fuzileiros Navais, demais Militares e Civis” e 



ajudando a cultivar o Espírito de Corpo e as tradições navais muito caras a 

todos nós.  Por fim, citando trecho da Ordem do Dia de nosso Presidente de 

Honra alusiva ao aniversário, onde o ComGerCFN elencou as diversas 

realizações deste último ano, destaco: “Fuzileiros Navais da Marinha do 

Brasil, de hoje, de ontem e de sempre, é com satisfação pessoal e profundo 

orgulho profissional que divido estes sentimentos com os Senhores, por 

sermos todos parcela partícipe nesses 208 anos de presença marcante do 

Corpo de Fuzileiros Navais na história do nosso Brasil. Mantenham-se 

capacitados e adestrados para o cumprimento das missões que nos sejam 

atribuídas, cultuando os valores essenciais de Honra, de Competência, de 

Determinação e de Profissionalismo, empunhando sempre o Estandarte 

único de uma única estrela do Corpo de Fuzileiros Navais, em prol de um 

País livre e soberano, justo e democrático, de cidadãos de bem e amantes da 

Pátria.”. 

Parabéns Fuzileiros Navais. 

ADSUMUS! 

 

Nélio de Almeida 

Contra-Almirante (FN) 

Presidente Nacional da AVCFN 

 

 


