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                                     ATA DA SESSÃO SOLENE  EM HOMENAGEM AO 

211º ANIVERSÁRIO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

  
No dia 11 de março de 2019 às 16h00min foi realizada a Sessão Solene em homenagem 
ao ducentésimo décimo primeiro  aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, no 
auditório da Sede Nacional da AVCFN na Ilha das Cobras, Centro, Rio de Janeiro, RJ 
com a presença de Oficiais Generais, Oficiais Superiores e Associados, Senhoras e 
senhores convidados. Teve como Mestre de Cerimônia (MC) o Veterano SO-FN-RRm 
Paulo Roberto Façanha. Após a entrada no auditório do Exmo. Sr. Almirante-de-
Esquadra (FN) Alexandre José Barreto de Mattos, ComGerCFN, acompanhado pelos 
Presidentes Nacional da AVCFN e do Conselho Consultivo e Deliberativo da AVCFN, 
e tendo tomado as suas posições no auditório, o MC, cumprindo o cerimonial da 
AVCFN, solicitou aos presentes para  entoar o Hino Nacional Brasileiro, Letra de 
Joaquim Osório Duque Estrada e Música de Francisco Manuel da Silva. Em seguida, 
ainda dentro do cerimonial, reverenciou as Personalidades que se destacaram na 
História do Brasil e na Marinha do Brasil e são destaques na Associação de Veteranos 
do CFN, a saber: - Almirante Fuzileiro Naval Sylvio de Camargo:  oriundo do Corpo 
da Armada, em 1932 foi transferido para o Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais. Um 
dos formuladores do atual Corpo de Fuzileiros Navais,  concebeu e tornou realidade o 
Centro de Instrução do CFN, que hoje ostenta 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 nossa Marinha. Como reconhecimento pelos seus feitos foi 
designado Patrono do CFN. Considerando a unidade que caracteriza todos os Fuzileiros 
Navais, representada pela estrela branca de nosso Estandarte, e tendo em vista que a 
AVCFN é imanente do CFN, o Almirante Camargo recebeu também o título de Patrono 
Excelso da AVCFN. - Vice-Almirante Fuzileiro Naval Yves Murillo Cajaty 
Gonçalves: iniciou na sua gestão como Comandante-Geral do CFN a série de reuniões 
que congregam os Fuzileiros Navais, origem dos atuais Encontros de Veteranos do 
CFN, o que muito contribuiu para ampliação da Associação, 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 foi denominada de Forte 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 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. Encerradas as homenagens aos vultos históricos, o 
Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais convidou 
para compor a Mesa Diretora o Vice-Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro, 
Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, e o Vice-Almirante Refº (FN) 
Fernando do Nascimento, Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da 
AVCFN. Os trabalhos foram secretariados pelo SO-FN-Ref- Antoninho Sancha de 
Paiva, Membro do CDC. O Presidente da Mesa declarou aberta a Sessão Solene. A 
seguir, o MC, seguindo o roteiro, convidou a todos para observar um minuto de silêncio 
em homenagem aos Associados falecidos após a última Assembleia, a saber: Sr. Ilydio 
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Serralha; Sr. Aurino José de Santa’ana; Sr. Luiz Gonzaga Pereira; Sr. Orontino Ferreira 
de Abreu; Sr. Teodomiro Pimenta Junior; Sr. Djalma Queiroz Marques; Sr. José 
Ferreira de Lima; Sr. João Edelson Duarte;  Sr. Erivaldo de Souza Lima; Sr. Sebastião 
Jorge da Silva;  Sr. Hictto da Silva Cardoso;  Sr.Diniz Pires; e Sra. Ivonete Souza do 
Amaral. Encerradas as homenagens póstumas, o MC anunciou a alocução do Presidente 
Nacional da AVCFN, que assim se expressou: Exmo Sr AlteEsq (FN) Alexandre José 
Barreto de Mattos, Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e Presidente de 
Honra da AVCFN; Exmo Sr Alte Paulo Martino Zuccaro, Comandante da Força de 
Fuzileiros da Esquadra; Exmo Sr Alte Fernando do Nascimento, Presidente do 
Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN; Exmos. Srs. Almirantes; Senhoras e 
Senhores Oficiais e Praças; prezados Veteranos. Nesta Sessão Solene homenageamos o 
Corpo de Fuzileiros Navais pelo seu ducentésimo décimo primeiro aniversário. O Corpo 
de Fuzileiros Navais e a Associação de Veteranos do CFN são Instituições que se 
relacionam intrinsecamente e são indissociáveis, fato institucionalizado na figura do 
Comandante-Geral do CFN e Presidente de Honra de nossa Associação. Dessa forma, 
cultivamos os mesmos valores de Honra, Competência, Determinação e 
Profissionalismo que herdamos de nossos antecessores. Em uma breve reflexão sobre a 
evolução do nosso admirável Corpo de Fuzileiros Navais, é notório o gradativo e firme 
desenvolvimento da consolidada Força de Caráter Anfíbio e Expedicionário por 
excelência. A despeito das conhecidas dificuldades conjunturais existentes, vêm 
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, a 
atenção com nossa doutrina, às 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. Em meio as mais variadas ações 
realizadas, cabe destacar o apoio inconteste do CFN às atividades da AVCFN, pelo qual 
somos imensamente gratos. Por tudo isso, resta cumprimentar o CFN pelo transcurso de 
seu aniversário, marcado por relevantes realizações, que contribuem para manter em 
elevado conceito nossa Instituição, a qual foi construída com a dedicação e o árduo 
trabalho de sucessivas gerações de Fuzileiros Navais, desde o desembarque da Brigada 
Real da Marinha Portuguesa 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. Desta forma, renovamos nossos votos de continuado êxito ao Corpo de 
Fuzileiros Navais no engajamento dos futuros desafios e rumos demandados, 
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, cito trecho da Ordem do Dia do Comandante-Geral 
alusiva ao aniversário. Disse o nosso Presidente de Honra - “Senhoras e senhores, o 
Corpo de Fuzileiros Navais é uma Instituição sólida, perene, cujas conquistas se devem 
à dedicação ininterrupta de seus militares, desde o mais moderno soldado até o Oficial 
mais antigo, sempre com base do legado que nos foi passado pelos Fuzileiros Navais 
que construíram essa trajetória, repleta de êxitos e realizações. Assim, devemos honrar 
nossos antepassados, viver o presente intensamente, divisar um futuro de glórias, mas 
também celebrar orgulhosamente os 211 anos de nossa existência. Que Deus nos 
permita manter a fé.” Parabéns Fuzileiros Navais de hoje, de ontem e de sempre. 
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ADSUMUS! Encerrada a alocução do Presidente Nacional da AVCFN, o MC anunciou 
as homenagens da AVCFN, concedendo o título de “Amigo do Veterano” as seguintes 
OM e personalidades: CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE SYLVIO DE 
CAMARGO; BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLÔRES e  
BATALHÃO NAVAL. - CMG  (IM) ISAAC NEWTON VIEIRA; 3ºSG-RM1-OR 
JOSÉ FERREIRA DE LIRA; e Sra.  SUELY BERNARDINO CARVALHO. 
Encerradas as homenagens, o MC anunciou Palavras do Comandante-Geral do CFN: 
Tenho muita satisfação em poder participar desta Sessão Solene. Estivemos a pouco 
reunidos com o Comandante de Operações Navais. Uma agradável reunião, sinal do 
bom relacionamento dentro da MB. O Corpo de Fuzileiros Navais está evoluindo e 
ganhando credibilidade. Como notícia, fato difícil de ocorrer, vamos ter a promoção de 
quatro Almirantes, aqui presente o CMG (FN) Guimarães, representando os que serão 
promovidos.  Estivemos no Líbano e, embora com pequeno contingente, fomos 
reverenciados pelo Almirante Comandante da Força Tarefa e pelos Membros de outras 
Forças pelo exemplar comportamento e por executar as tarefas que nos foram afeitas 
com responsabilidade. É muito gratificante constatar o sucesso do nosso Corpo de 
Fuzileiros Navais. Na semana passada, no dia 07 de Março, tivemos a presença do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, pela 2ª vez na 
História, já que em 1958 o Presidente Juscelino Kubtschek de Oliveira, segundo o 
Almirante Fernando do Nascimento, esteve presente no CFN e presidiu a cerimônia 
militar e participou da reunião social, tendo partido o bolo comemorativo, utilizando-se 
da espada do então GM (FN) Eugenio do Carmo Ribeiro, atualmente Alte Ribeiro. 
Participou do corte do bolo o Praça mais moderno na época.  Mas, além dessa 
retrospectiva histórica, ressalto o que disse o PresRep no dia 07 de Março último, que 
pela sua autoridade espero repercuta nos mais altos escalões da República:  “A Marinha, 
o Exército, a Aeronáutica e o Corpo de Fuzileiros Navais estão prontos para proteger 
nossa Pátria”. Lembro também a presença das mulheres no CFN. Já temos três Oficiais, 
sendo que uma delas esteve na campanha do Haiti. Em breve, na próxima década 
teremos Soldados Femininos FN. É sinal dos tempos. A mulher cada vez mais 
participando da defesa nacional. Estamos no Ano da Determinação e estamos levando 
esse valor cívico até em escolas públicas. Estamos trabalhando no preparo de oficiais e 
praças para que possam usar as redes sociais eletrônicas disponíveis.  Esses meios 
eletrônicos permitem reuniões sem a presença física. Ganha-se tempo e podemos estar 
em qualquer lugar. Não somos os melhores, mas somos diferentes. O CEFAN se tornou 
uma realidade nacional trabalhando com a área olímpica, trabalhando com recursos 
humanos. Deu destaque  ao CEFAN, CIASC e CIAMPA  e devemos estar atentos já que 
somos parcela da MB e nela estamos integrados. É uma  honra muito grande, participar 
da AVCFN e oportunamente poderei participar mais ainda. Sou Associado da AVCFN 
desde quando era CMG, a Associação de Veteranos está cada vez mais respeitada. 
Finda a alocução que foi feita de forma informal, o MC solicitou que todos entoassem a 
Canção “Na Vanguarda”, Letra do Professor João de Camargo e Música do Professor 
Tenente Luiz Cândido da Silveira. Findo o cântico, o MC puxou os tradicionais 
HURRAS: AO BRASIL! À MARINHA DO BRASIL! AO CORPO DE FUZILEIROS 
NAVAIS! À ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS 
NAVAIS! A seguir, às 16h50min o Almirante Alexandre declarou encerrada a Sessão 
Solene, e pronunciou o “ADSUMUS”, sendo respondido por todos de forma uníssima: 
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“ADSUMUS”.  E para constar, eu, Antoninho Sancha de Paiva lavrei a presente Ata 
que dato e assino juntamente com o Vice-Almirante Ref (FN) Fernando do Nascimento, 
Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, para todos os efeitos 
legais. 

 

Rio de Janeiro, 11 de março de 2019. 

 

   FERNANDO DO NASCIMENTO              ANTONINHO SANCHA DE PAIVA 
Vice-Alte Ref (FN) Presidente do CDC              SO-FN Ref Membro do CDC 
 

 

 

 

 

 


