RELÓGIO COMEMORATIVO DOS FUZILEIROS
Exmo. senhor Almirante Chefe do Estado -Maior da Armada
Senhor Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
Vossa excelência reverendíssima, D. Rui Manuel Sousa Valério, Bispo das FA’s e de
Segurança
Senhores almirantes
Senhores comandantes
Caros amigos Paulo Santos, José Mesquita e Jorge Pinheiro
Caros Veteranos Fuzileiros
Camaradas
No âmbito das comemorações do quadringentésimo aniversário da criação do Terço
da Armada da Coroa de Portugal, do qual os Fuzileiros são legítimos descendentes ,
a “Organização responsável” desenhou um planeamento abrangente, projetado para
decorrer ao longo de 365 dias, envolvendo as vertentes Operacional, Cultura l,
Cerimonial e Imagem.
Esta pandemia que teima em permanecer entre nós e que a tanto obriga, já nos
obrigou a cancelar, adiar ou suspender alguns eventos importantes ou, então, a
adaptá-los às circunstâncias , fazendo navegação à vista, sem ciência e sem riscos
acrescidos, como é o caso do evento de hoje, em que comemoramos o Dia do Corpo
de Fuzileiros. Celebrar este dia, 400 anos depois do nascimento dos Fuzileiros ,
implicaria necessariamente a realização de um evento de maior dimensão, mais
marcante para a Marinha, no geral e para os Fuzileiros, em particular, contando com
a presença de largas centenas de militares da boina “azul -ferrete” e de outras classes ,
também eles protagonistas desta história de sucesso nacional. Temos de acredit a r
que tudo vai ficar melhor e que ao longo do ano teremos oportunidade de ajustar o
planeamento às circunstâncias cumprindo-o, senão no seu todo, pelo menos no que
for considerado mais relevante.
No conjunto das ações a desenvolver no âmbito da vertente “imagem”, a Associação
de Fuzileiros foi convidada, aceitou e assumiu a responsabilidade de providenciar um
“relógio comemorativo” alusivo a este momento único na história dos Fuzileiros ,
marcando uma data e servindo como mais um instrumento de coesão dos militares
da Marinha Portuguesa. De imediato lançamos mãos-à-obra providenciado para que
o seu lançamento ocorresse hoje, no dia 18 de abril de 2021, ou seja, no Dia D!
Depois de um percurso que contemplou a seleção do fornecedor e a escolha de uma
raridade de grande qualidade e elevado nível de personalização, e sobretudo, ao

alcance de todos, aqui estamos prontos a iniciar a sua distribuição, permitindo aos
interessados que efetuaram as suas reservas atempadas , poderem fazer o seu
levantamento hoje, “Dia do Corpo de Fuzileiros ” – e dias seguintes na AFZ.
Tratando-se de uma “Edição Limitada” e tendo já sido reservados aproximadament e
50% desta edição especial, recomenda-se a eventuais interessados , que ainda não
fizeram a sua reserva, que a façam nos próximos tempos, usufruindo destas condições
especiais de lançamento. Como responsável pela Associação que providenciou este
“símbolo”, preocupo -me em não deixar ninguém de fora, seja por esquecimento ,
desconhecimento ou escassez de informação. Vamos, por isso, investir numa
divulgação mais assertiva, q ue chegue a todos, incluindo aos veteranos mais
afastados das lides atuais. Nunca deixamos ninguém para trás… e não vai ser desta
vez!
Ainda no campo da divulgação, parece-me justo referir, agora e aqui, o nome do Sr.
Jorge Pinheiro, hoje também presente entre nós, responsável pela Sociedade de
Relojoaria Independente, empresa conceituada e credível no meio militar porquanto,
no últimos anos, foi escolhida para produzir diversos relógios comemorativos de
momentos marcantes das Forças Armadas dest acando-se, entre eles, o relógio que
assinala os 700 anos da Marinha e este que assinala os 400 anos dos Fuzileiros .
Depois de várias propostas, negociações, análises e acertos, decidimos pela produção
do relógio da marca SWISS MILITARY, nas versões Quart zo e Automático, todos com
5 anos de garantia. Falamos de uma marca muito conceituada internacionalment e,
principalmente no meio militar, apresenta ndo referências de qualidade que os mais
entendidos consideram muito boas. Ambas as versões trazem no mostrador e no
verso, os logotipos aprovados superiormente. Porque todos os relógios são
personalizados, acresce informar que no verso, além do respetivo logotipo, fazem
referência aos 400 anos dos Fuzileiros, à Edição Limitada, ao Nº de Série e à
personalização que o comprador pretendeu inscrever.
Genericamente, é tudo o que tenho a dizer sobre a apresentação deste símbolo que,
entre outros, pretende marcar o dia e a hora deste momento muito importante para
a Marinha e para os seus Fuzileiros.
Porque estamos no Museu do Fuzileiro, local histórico e fiel depositário de muitas
das nossas memórias coletivas, parece-me adequado deixar hoje e aqui depositado
o relógio nº 1 desta série especial limitada, uma oferta sentida da Associação de
Fuzileiros, entregue pelo Presidente da Direção Nacional em nome de todos os
associados, ao Comandante do Corpo de Fuzileiros em nome de todos os Fuzileiros.
Muito Obrigado.

Escola de Fuzileiros, 18 de abril do 2021

Manuel Leão de Seabra
AFZ - Presidente da Direção Nacional

