DIA DO FUZILEIRO
03 DE JULHO DE 2021
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA DIREÇÃO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS
Fuzileiros - Hoje é o nosso dia!
O “Dia do Fuzileiro”, celebrado anualmente no primeiro sábado do mês de julho reveste-se, pelo
segundo ano consecutivo, por força da situação causada pela pandemia da COVID-19, de um
contexto execional. Por este motivo, o Comando do Corpo de Fuzileiros (CCF) e a Associação de
Fuzileiros (AFZ) viram-se forçados a cancelar as comemorações do 13º “Dia do Fuzileiro”, no respeito
pelas normas estabelecidas pelas autoridades competentes e, principalmente, no respeito pela
saúde de cada um de nós, conforme consta no comunicado conjunto difundido oportunamente.
Apesar da situação de calamidade nacional que ainda vivemos, não podemos deixar de marcar o
ponto neste “Dia do Fuzileiro”, nesta forma atípica mas igualmente importante, não só pelo seu
significado, mas também pelo que representa para todos os nossos associados espalhados pelos
quatro cantos de Portugal e do mundo. O orgulho de ser e de pertencer, continua vivo e bem presente
na alma de todos nós e no espírito do “Fuzileiro uma vez, Fuzileiro para sempre!”.
Como divulgado anteriormente, no passado dia 18 de abril, os Fuzileiros deram início às
comemorações dos 400 anos de existência, assinalando esse momento através de alguns eventos
que decorreram na Escola de Fuzileiros. Entre eles, destacou-se o içar da Bandeira dos 400 anos
que ficará hasteada permanentemente até ao próximo dia 18 de abril de 2022. Hoje, Dia do
Fuzileiro, pese embora o cancelamento das comemorações, a AFZ pretendeu assinalar
simbolicamente o momento içando no mastro da sua sede, localizada na cidade do Barreiro, a
Bandeira dos 400 anos dos Fuzileiros a qual também vai ficar hasteada em permanência até ao
dia 18 de abril de 2022. Brevemente, todas as nossas Delegações e Núcleos vão também receber
réplicas desta bandeira para serem hasteadas nas suas sedes, constituindo-se um motivo de orgulho
para todos os Fuzileiros residentes nessas regiões.
Neste “Dia do Fuzileiro” diferente de todos os que já vivemos, quero deixar uma mensagem de
reconhecimento a todos os associados e, particularmente, a todos os elementos da Associação que,
desde a Mesa da Assembleia-Geral à Direção Nacional, passando pelo Conselho Fiscal, pelo
Conselho de Veteranos e pelas nossas Divisões, Delegações e Núcleos, ofereceram o seu tempo e
a sua disponibilidade, emprestaram o seu saber e deram o seu apoio incondicional para que este
Dia, apesar de atípico, não deixe de ser memorável e não deixe de ser o dia de todos nós.
Viva a Associação de Fuzileiros
Vivam os Fuzileiros
Viva a Marinha!
Associação de Fuzileiros, 03 de julho de 2021
O Presidente da Direção Nacional
Manuel Leão de Seabra

