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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

 

ATA DA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO 45º ANIVERSSÁRIO DA AVCFN 

 

No dia vinte e nove de junho de 2017 às 15h30min, foi realizada a Sessão Solene em 

homenagem ao Quadragésimo Quinto (45º) Aniversário da Associação de Veteranos do 

Corpo de Fuzileiros Navais, na Sede Nacional da AVCFN, localizada na Ilha das Cobras, 

Centro, Rio de Janeiro, RJ, com a presença de oitenta e um  (81) personalidades entre 

Oficiais Generais, Comandantes de Unidades demais Oficiais, Praças, Veteranos 

associados, convidados e familiares. Antes da chegada do Comandante-Geral do CFN no 

Auditório, o Mestre de Cerimônia (MC) SO Rm1 FN Paulo Roberto Façanha anunciou aos 

presentes que dentro de poucos minutos será iniciada a Sessão Solene em homenagem 

aos 45º aniversário da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. Solicitou 

aos presentes que tomassem os seus assentos e desligassem seus celulares, ou os 

colocassem em modo silencioso. A seguir solicitou a todos para se levantar e anunciou a 

entrada do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Excelentíssimo Senhor 

Almirante de Esquadra (FN) Alexandre José Barreto de Mattos, acompanhado do Vice-

Almirante Ref. (FN) Moacyr Monteiro Baptista, Presidente do Conselho Deliberativo e 

Consultivo da AVCFN e Almirantes (FN). Neste momento as autoridades ocuparam os 

seus lugares no auditório e todos permaneceram em pé para entoarem o canto do Hino 

Nacional Brasileiro. Após o canto do Hino nacional Brasileiro, o MC anunciou: São 

reverenciadas neste momento as personalidades que se destacaram na História do 

Brasil, da Marinha do Brasil e da Associação de Veteranos do CFN: Almirante Fuzileiro 

Naval Sylvio de Camargo, oriundo do Corpo da Armada, em 1932 foi transferido para o 

Quadro de Oficiais FN. Um dos formadores do atual CFN concebeu e tornou realidade o 

Centro de Instrução do CFN, que hoje tem o seu nome, e a Força de Fuzileiros da 

Esquadra, iniciativas que transformaram o CFN no principal vetor de projeção de Poder 

Naval sobre terra da Marinha do Brasil. Como reconhecimento pelos seus feitos foi 

designado Patrono do CFN. Considerando a unidade que caracteriza todos os Fuzileiros 

Navais, representada pela estrela branca do nosso Estandarte, e tendo em vista que a 

AVCFN é imanente do CFN, o Almirante Camargo é também o Patrono Excelso da 

AVCFN; Vice-Almirante Fuzileiro Naval Yves Murilo Cajaty Gonçalves, iniciou, na sua 

gestão como Comandante-Geral do CFN, a série de reuniões que congregam os Fuzileiros 

Navais, os atuais Encontros de Veteranos do CFN, o que muito contribuiu para ampliação 

da Associação de Veteranos, tornando-o merecedor do título de Patrono da AVCFN; 

Sargento Fuzileiro Naval Francisco Borges de Souza. Durante a Campanha de Paissandu, 

em 1864, no ataque a uma Praça tão bem guarnecida que denominada de Forte de 

Sebastopol, estando a tropa brasileira exposta a rajadas de fuzilaria, colocou-se à testa 

de seu pelotão e, em enérgico arranco para frente, conseguiu entrar no Forte, 

subjugando o inimigo. Foi citado pelo então Barão de Tamandaré por intrepidez 

admirável em combate e recebeu a Medalha de Bravura. Pelos seus atos, que tanto 

engrandeceram a lista de heróis nacionais, o Sargento Borges recebeu o título de 

Associado Excelso da AVCFN. A seguir o MC convidou os presentes para observarem um 

minuto de silêncio em homenagem aos Veteranos falecidos após a última Assembleia, a 

saber: Senhores Capitão-de-Mar-e-Guerra Ref. (FN) Gil Cordeiro Dias Ferreira; Capitão-de-
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Fragata Ref (A-FN) Silvino Vieira de Mattos; Suboficial-Rm1-FN Reinaldo José da Silva e 

Soldado Rm2-FN Waldir França de Alcântara. Ainda todos em pé, o Senhor MC anunciou 

que: Preside esta Sessão Solene, o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e 

Presidente de Honra da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais que 

convidou para compor a Mesa Diretora o Senhor Comandante do Pessoal de Fuzileiros 

Navais e o Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo. Os trabalhos foram 

secretariados pelo Capitão-de-Corveta Ref. (T) Juvenal Verissimo Bulhões, Secretário do 

CDC. Ato contínuo, o Presidente da Mesa declarou aberta a Sessão Solene em 

homenagem ao 45º Aniversário da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 

Navais. Incontinenti, o MC anunciou que o Presidente Nacional da AVCFN, faria uso da 

palavra. Alocução do Senhor Almirante Nélio que em seu pronunciamento, homenageou 

os Fuzileiros Navais de ontem, de hoje e de sempre. Destacou a presença neste evento, 

dos 17 Presidentes das Seções Regionais da AVCFN, os Membros do Conselho 

Deliberativo e Consultivo da AVCFN e da Diretoria Administrativa da AVCFN e demais 

associados e convidados. Este ano, apesar das restrições da Marinha do Brasil e do 

próprio País, os Veteranos acompanharam diversos exercícios das OM da FFE e 

participaram de diversas cerimônias, destaque para o Encontro Anual de Veteranos, Pai 

Veterano, encontros regionais do nordeste e sul. Aproveitamos este momento para 

agradecer ao CFN na pessoa do Comandante-Geral por todo apoio que prestou à AVCFN, 

sem o qual, parte significativa dessas realizações não seria possível. Dentre o inúmero 

número de colaboradores para cumprir nossa finalidade de congregar, homenageamos 

três deles pelo Presidente do CDC e oportunamente prestaremos mais homenagens. 

Reitero ao Presidente de honra da AVCFN o qual o Presidente do CDC dará em breve, as 

boas vindas, Após a Alocução do Senhor Presidente da Nacional, o MC anunciou: 

Homenagens pelos relevantes serviços prestados à AVCFN foram concedidas pelo 

Senhor Presidente do CDC os seguintes títulos: Associado Benemérito: ao Ilustríssimo 

Senhor Comandante José Batista do Nascimento, por haver exercido a Presidência da 

Seção Regional de Recife, por quinze (15) anos; ao Ilustríssimo Senhor Comandante 

Carlos Jorge de Andrade CHAIB, por relevantes serviços prestados à AVCFN; ao 

Ilustríssimo Senhor Veterano SO Ref-FN José Vicente das Virgens Filho por haver 

exercido a Presidência da Seção Regional de Salvador por três (03) mandatos. A seguir o 

MC anunciou que o Excelentíssimo Senhor Almirante Alexandre, Presidente de Honra da 

AVCFN, faria a entrega do Diploma ao agraciado presente, Veterano Vicente. O Diploma 

do Comandante Batista será entregue pelo Presidente da SR Recife e o do Comandante 

Chaib, em uma Reunião do CDC. A seguir o Senhor Presidente do CDC deu as boas vindas 

ao Exeletíssimo Senhor Almirante-de-Esquadra (FN) Alexandre José Barreto de Mattos 

como Presidente de Honra da AVCFN, que presidirá esta Sessão Solene alusiva ao 45º 

Aniversário da AVCFN. Palavras do Almirante Baptista: Excelentíssimo Senhor Almirante 

de Esquadra (FN) Alexandre José Barreto de Mattos. “Como Presidente do Conselho 

Diretor da AVCFN, exprimo nosso orgulho pela presença de Vossa Excelência em nossa 

Sede da Associação e desejo que sejamos capazes de colaborar para fazer o nosso CFN 

cada vez mais, um braço eficiente da Marinha do Brasil, ADSUMUS.” A seguir o MC 

anunciou que o Comandante-Geral do CFN, faria uso da palavra. Alocução do Almirante 

Alexandre: “Boa tarde a todos, gostaria de destacar a presença dos Almirantes Armando, 

Fernando do Nascimento, Baptista, Stigelin, Nélio e demais Almirantes que estão aqui  
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conosco. É um momento de bastante felicidade para mim, estar presidindo uma reunião 

desse padrão dessa AVCFN que faz 45 anos e se não estou equivocado, em 1972 que é o 

ano em que entrei para a Marinha, destaco a importância que essa organização tem e 

desejo continuar participando. O Comando-Geral está à disposição da Associação para o 

que for preciso. Um dos principais itens que coloquei para este momento, é incentivar 

cada vez mais, a maior participação da Associação nos eventos com aporte financeiro, 

do Batalhão Naval. Comando do Material e do Almirante Armando aqui presente. Nós 

tivemos na sexta-feira uma visita do Comandante da Marinha às instalações do CFN, 

visita que ele próprio denominou como o dia do Naval. Visitou o CETEC com o uniforme 

azul e branco. Depois pegou um helicóptero e foi para o Batalhão Riachuelo, no heliponto  

trocou de uniforme colocou o que estamos, foi ao CIASC, se emocionou na cerimônia do 

CIASC, depois foi para o Batalhão de Artilharia, trocou de uniforme e foi para a Divisão 

Anfíbia, assistiu um desfile de UANF, novamente se emocionou pois teve oportunidade 

de se dirigir à tropa e no CIASC teve oportunidade de assistir passagem na pista de 

liderança e informou que a próxima reunião do Conselho do Almirantado será realizada 

no CIASC e vai dar oportunidade dos Almirantes passarem na pista de liderança também. 

Então esse foi o dia do Naval, e isso não aconteceu por acaso. Acontece que o CFN está 

prestigiado, não dentro da Marinha, mas na sociedade. Isso é um trabalho que a 

gerações vem fazendo ao longo do tempo, dos diversos anos, durante os 209 anos, para 

que o CFN chegasse ao momento que chegou. Me lembro que quando estava 

comandando o CIASC, o Almirante Carlos fez uma palestra para mostrar aos oficiais do 

CAO CFN que tudo aquilo que vinha sendo projetado para o futuro do CFN era 

perfeitamente viável de acontecer. Como é que ele fez isso, mostrou tudo que a gente 

fez nos últimos anos, o Almirante Carlos descreveu os acontecimentos nas praias do 

Cayana e Haiti, teve a sensibilidade de mostrar para aqueles oficiais, como era o CFN, 

como evoluiu tanto e pode evoluir muito mais. É a mensagem que ele passou naquele 

momento e quero passar também. Temos várias para o futuro do CFN e várias coisas em 

andamento, vários trabalhos que foram abertos pelos Comandantes Gerais anteriores, 

que ainda não se concluíram e nosso compromisso, é concluir aqueles trabalhos e as 

gerações futuras vão dar cabo para o progresso do CFN. Nós elegemos nas quatro 

virtudes disseminadas pelo Almirante Monteiro e ampliadas pelo Almirante Fernando 

Antonio, (honra, comprometimento, determinação e profissionalismo) elegemos esse ano 

de aniversário do CFN ao ano que vem, existem vários tipos de ano: letivo, econômico e 

o do Fuzileiro Naval. Elegemos a honra como o bem maior a ser incentivado. Nossos 

periódicos vão tratar da honra em todas as suas edições. Isso já está de certa forma em 

algumas instituições do meio externo, porque é o momento que mais precisamos, 

solidificar essa virtude. Estamos no ano da honra, então pediria a todos que puder 

contribuir para fortalecer essa virtude, que o faça. Isso é uma orientação do Comando-

Geral e vem num momento bem oportuno da vida de nosso País. Uma outra informação 

importante para os senhores terem uma idéia de como o CFN vem sendo prestigiado, 

vem sendo bem visto, enfim, o conceito que o CFN desfruta dentro da Marinha. O 

Comandante da Marinha já vem a algum tempo, acerca de dois anos numa cruzada para 

diminuir o efetivo da Marinha e essa redução passa para o CFN, mas na última reunião 

do Almirantado o Comandante disse que vai diminuir o efetivo em toda a Marinha mas 

não vai diminuir o efetivo do CFN. Fiquei quietinho no meu canto, porque esperava que  
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outros Almirantes pudessem reclamar. Gostaria também, de elogiar a organização e o 

sucesso no último Encontro dos Veteranos. Estamos dispostos a colaborar com a AVCFN 

no que a Associação achar necessário para o próximo encontro. Com relação à parte 

operativa, estamos saindo do Haiti em outubro, o retraimento de nosso material não 

pode sair por Navio da Marinha por questões financeiras, isso é decisão recente e será 

feito por navio paisano. Estamos em tratativas fortes e rápidas para nossa participação, 

nos moldes do Haiti, para participar na missão de paz na República Centro Africana, nem 

todo mundo sabe e nem precisa saber, fica ao lado do Camarão, no Golfo Guiné/São 

Tomé e Príncipe. A participação seria por um Grupamento Operativo, não subordinado ao 

EB, subordinado ao Comandante da Força, que é num outro País. É uma missão com 

risco alto, mais alto do que a missão no Haiti, mas o CFN está preparado para isso. É 

uma participação do Brasil e o Comandante da Marinha já conversou com o Comandante 

do Exército sobre o assunto e Ministro da Defesa também. Assunto definido, a não ser 

que tenha uma reviravolta. Se correr tudo bem, estaremos em breve na República 

Africana. E por fim, tem muito a haver com nosso momento, a AVCFN, 45 anos, estamos 

reiniciando um projeto que foi iniciado no CPES, com participação do Almirante 

Fernando do Nascimento, um projeto de memória, que vai precisar da participação de 

muitos dos senhores, é aquela memória que não está escrita em nenhuma revista nem 

livro nenhum, uma memória sobre o ponto de vista, da pessoa. Avisamos ao Almirante 

Fernando do Nascimento que ele seria entrevistado e ele trouxe três folhas de um 

caderno, em cada linha, um tópico diferente , queremos registrar e solicitar a 

participação da AVCFN para participar desse projeto para a página do Comando-Geral 

para que todos possa ler e ouvir. Gostaria de dizer que estou muito feliz em ser o 

Comandante-Geral e nossa meta é dar um passo adiante em cada setor. Estamos muito 

bem, mas precisamos dar um passo adiante, no CEFAN e no CIASC, as idéias devem vir 

para mim. O CFN vai muito bem, mas vamos dar um passo à frente. Isso é que a própria 

Associação vai me dizer. Este é o espírito que quero levar em meu Comando à frente dos 

Fuzileiros Navais, com a humildade de sempre, ouvindo a todos, e dessa forma, conduzi-

los da forma que os senhores merecem. ADSUMUS”. Após a alocução do Senhor 

Almirante de Esquadra Alexandre José Barreto de Mattos, o MC anunciou que seria 

entoada a Canção na “Vanguarda”, Letra do Professor João de Camargo e música do 

Professor Tenente Luiz Cândido da Silveira. Após o Cântico da Canção, o Senhor MC 

pediu atenção para os Hurras: ao Brasil, à Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzileiro Naval, 

e à Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. Incontinenti, o MC anunciou 

que seria encerrada a Sessão Solene pelo Comandante-geral do CFN. A seguir o Senhor 

Presidente da Mesa declarou encerrada a presente Sessão Solene em Homenagem ao 

45º aniversário da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, e desejou a 

todos os presentes saúde e muitas felicidades. Ato seguinte o MC agradeceu a presença 

de todos e os convidou para uma confraternização no andar térreo da Sede Nacional. 

                                                                  Rio de Janeiro, em 27 de junho de 2017. 

 

 
MOACYR MONTEIRO BAPTISTA          JUVENAL VERISSIMO BULHÕES 

                 Vice-Alte Ref. (FN) Presidente do CDC                      Secretário do CDC 
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