
ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS. 

Ata da Sessão Solene realizada no dia 09 de março de 2017 às 16h30min, na Sede Nacional da 
AVCFN, em homenagem ao 209º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, com a presença de  

97 (noventa e sete) Veteranos, familiares e militares da ativa .Antes da chegada do ComGerCFN 
no auditório, o Senhor MC cumprimentou os presentes e anunciou que dentro de instantes será 
iniciada a Sessão Solene em homenagem ao 209º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, e 
pediu aos presentes que tomassem os seus assentos e desligassem seus celulares ou os coloquem em 
modo silencioso. Ato seguinte, anunciou que por ocasião da entrada das autoridades no Auditório 
será  anunciado “levantai-vos”. Após a chegada do Excelentíssimo Senhor Almirante-de-Esquadra 
(FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, Comandante-Geral do CFN e Presidente de Honra da 
AVCFN, acompanhado pelo Senhor Vice-Almirante (Ref-FN) Moacyr Monteiro Baptista, 
Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo, Almirantes (FN) e Comandante s de 
Organizações Militares do CFN, o Senhor MC solicitou aos presentes que ocupassem os seus 
lugares e permanecessem de pé, para entoarem o canto do Hino Nacional Brasileiro, letra de 
Joaquim  Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Ainda todos de pé, o MC 
anunciou que o Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do CFN, presidirá esta Sessão Solene e 
convida para compor a Mesa Diretora o Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra e o  
Senhor Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo. os trabalhos serão secretariados pelo 
Secretário, Veterano Juvenal Veríssimo Bulhões . Incontinenti, o Senhor  ComGerCFN declarou 
aberta a Sessão Solene  em homenagem ao 209º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais. Em 
seguida o MC convidou os presentes ainda de pé, para um minuto de silêncio, em homenagem aos 
Veteranos falecidos após a última Assembléia a saber: Exmº Sr Almirante-de-Esquadra (RM1-FN)  
Carlos Augusto Costa, Sr. Capitao-de-Mar-e-guerra (RM1-FN) Francisco Ferreira Condé, Sr. 
Capitâo-de-Mar-e-Guerra  (RM1-FN) Roberto Magalhães Sanches, Cabo (RM1-FN) Zeir Pires, 
Cabo (RM1-FN) Nelson Porfírio de Oliveira,e Sr. Romeu Magliano Filho. Ato seguinte o senhor 
MC anunciou que o Senhor Presidente Nacional da AVCFN, faria uso da palavra. Alocução do 
Senhor Almirante Nélio: Nós, os Veteranos Fuzileiros  NAVAIS, aqui estamos para homenagear o 
Corpo de Fuzileiros Navais pelo seu ducentésimo nono aniversário e para cumprir a Missão da 
AVCFN, qual seja: congregar Fuzileiros Navais, demais Militares e Civis, a fim de cultivar o 
Espirito de Corpo inerente aos Fuzileiros Navais e as tradições Navais, acompanhar o estado da arte 
da Marinha e, em situações extraordinárias, atender demandas da Sociedade, mantendo sempre o 
vinculo com a Marinha do Brasil. Para esta homenagem, temos o privilégio de receber o nosso 
Comandante-Geral, Almirantes, Oficiais e Praças de Unidades  que representam o CFN de hoje, 
herdeiro de uma História que tem  como marco sua chegada ao Rio de Janeiro, então  como Brigada 
Real da Marinha, em 07 de março de 1808, e que foi construída com dedicação daqueles que, 
voluntariamente, escolheram a Marinha para servir ao Brasil, jurando defende-lo com o sacrifício 
da própria vida.Desde Caiena, a história do CFN sempre foi marcada por feitos significativos que 
muito  contribuiriam para o engrandecimento de nossa Marinha e do Brasil. “O ducentésimo nono  
ano de existência  do CFN foi intensamente vivido pelos Combatentes Anfíbios”conforme marcado 
na Ordem do Dia do ComGerCFN.Nela, destaco as participações em Operações de Paz no Haiti e 
no Líbano, as operações de GLO e de Segurança de grandes eventos, tudo realizado em paralelo  
um intenso programa de adestramento.Grande importância teve este ano pelo retorno da MB as 
Operações  Anfíbias com exercícios UANFEX e Dragão XXXVII. Ou seja, continua o CFN na 
vanguarda, que é honra e dever.Ao homenagear o CFN, expressamos também nossa gratidão pelo 



valioso apoio na execução das atividades da AVCFN. Este agradecimento tem como Alvo nosso 
Comandante-Geral, e, ao alcançá-lo, chegaa também a todos os Comandantes de Unidades do CFN, 
vai ate cada um dos Fuzileiros Navais, onde quer que estejam, pois e  do Comandante-Geral que 
personifica o nosso Espirito de Corpo.Nesta sessão solene, materializando o reconhecimento da 
AVCFN. Homenagearemos o nosso ComGerC FN com o título de Grande Benemérito por haver 
promovido várias ações que permitiram a realização de atividades de caráter social, cultural, 
esportivo, operativo ou mesmo recreativas e pelas muitas demonstrações de apreço aos  
Veteranos.concluindo, em nome da AVCFN, asseguro aos Oficiais e Praças aqui presentes que nós, 
os Fuzileiros de sempre, muito agradecemos aos Fuzileiros de hoje. ADSUMUS! VIVA A 
MARINHA! Após a alocução  proferida pelo Senhor Almirante Nélio, o MC anunciou que o 
Senhor Comandante da FFE iria homenagear os participantes da ACISO. O Senhor Vice-Almirante 
(FN) Alexandre José  Barreto de Mattos, fez a entrega do Diploma de Participação ao Veterano SO-
Rm1 Dirceu Pereira Meirelles, mais antigo do componente e os demais receberão após o 
encerramento da Sessão. Ato seguinte o senhor MC anunciou que o Excelentíssimo Senhor 
Almirante de Esquadra (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, Comandante-Geral do CFN e 
Presidente de Honra da AVCFN, fora distinguido com o Títulos de Associado Grande Benemérito,  
e para registrar esta homenagem, será entregue pelo Senhor Vice-Almirante (Ref-FN) Moacyr 
Monteiro Baptista, Presidente do CDC da AVCFN, o Diploma de Associado Grande Benemérito, 
como  reconhecimento dos excepcionais serviços prestados a AVCFN. A seguir o MC anunciou que 
Excelentíssimo Senhor Almirante de Esquadra Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, faria uso da  
palavra com apresentação  dos seguintes tópicos: 

Ato seguinte o MC fez um convite a todos os presentes, para que entoassem o canto da “Canção na 
Vanguarda”, letra do \professor João de Camargo e musica do Professor Tenente Luiz Cândido da 
Silveira. Após o canto da Canção na Vanguarda, o MC proferiu atenção para os Hurras: Ao Brasil, 
À Marinha do  Brasil,  Ao Corpo de Fuzileiros Navais e À Associação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais. Em seguida o MC anunciou que a Sessão Solene seria encerrada pelo 
Comandante-Geral do CFN. Incontinenti, o Comandante-Geral declarou encerrada a Sessão Solene 
em homenagem ao  209º Aniversario do CFN. O MC aproveitou o momento para agradecer a 
presença de todos e os convidou para uma Confraternização.  

Rio de Janeiro em  09 de  março de 2017. 
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