DIA DO FUZILEIRO 2018
- 07JUL18 Caro FUZILEIRO,
Neste momento em que nos preparamos para celebrar mais um Dia do Fuzileiro (DF18) em 07 de
julho na nossa Escola, em Vale de Zebro, dirigimos-vos umas breves palavras.
Assinalamos este ano a 10ª edição deste evento, em parceria com a Associação de Fuzileiros,
mantendo a regra de o realizar no primeiro Sábado do mês de julho.
Sob o tema “Fuzileiros em Missão” vamos procurar recordar e incluir todos os Fuzileiros que se
encontram projetados nos vários Teatros de Operações, partilhando com eles o espírito desta grande festa.
E porque temos vindo a receber várias sugestões e contributos para melhoria deste Dia,
procuraremos (este ano) introduzir algumas ligeiras alterações para as quais contamos desde já com a
Vossa inteira compreensão e apoio.
Para além de incentivarmos a uma maior participação dos Fuzileiros que se encontram no ativo, o
aspeto mais relevante que procuramos alcançar com este novo modelo, é juntar todos num mesmo recinto
para que possamos confraternizar, criando uma maior proximidade e fomentando o verdadeiro espírito do
Fuzileiro. Neste sentido, o recinto de alimentação e convívio, a fixar no local habitual (situado entre a
Messe de Oficiais e o Batalhão de Instrução) estará aberto e acessível a todos, sem que haja qualquer
necessidade de “pulseira” para aceder àquele espaço. Ali poderão encontrar uma oferta variada de
refeições, desde as mais ligeiras e rápidas (snacks, sandes, caldo verde, bifanas, sardinhas assadas, porco
no espeto, etc.) e diversas bebidas, até a um almoço mais completo, num conceito que se procura
semelhante ao “time out market” em que as várias Unidades do Corpo de Fuzileiros irão patrocinar
(decoração alusiva à própria Unidade) e apoiar esse serviço de catering.
Neste contexto contaremos, ainda, com a opção de servir uma refeição quente disponibilizando, a
quem o desejar, o menu do dia da Escola de Fuzileiros (já previsto para os militares que se encontrem
abonados).
Naturalmente que os encargos deste serviço serão suportados por cada visitante e à medida das
suas necessidades / interesses, através da compra de senhas para cada produto que venham a consumir,
com preços tabelados e muito convidativos (normalmente praticados na cantina e bares da Unidade) abaixo
do custo de mercado. Para se evitar longas filas de espera, tanto no acesso às áreas de venda de senhas
como na distribuição das refeições, o recinto abrirá logo pelas 10h30 começando a partir dessa hora a
disponibilizar o seu serviço, para quem o desejar.
Conforme acima mencionado, as alterações propostas não se esgotam nesta questão particular do
recinto da alimentação e convívio, incluindo outras novidades, das quais faço destacar:
 Alargamento do horário: das 08h às 21h (desde o içar ao arriar da Bandeira Nacional);
 Cerimónia Militar: possibilidade de todos os Fuzileiros (que estejam fora da efetividade de
serviço) poderem integrar a formatura (toque a formar às 09h15);
 Atividades e demonstrações: demonstração de salto em paraquedas (por militares DAE) e
ordem unida por recrutas da classe FZ, possibilidade de efetuar um slide, entre outras;
 Acompanhamento/divulgação das várias atividades: avisos ao ETO e Equipas itinerantes;
 Outras atrações: lançamento de um livro e inauguração vitral no museu, insufláveis para crianças.

Resta-nos apelar a todos que compareçam em força neste Dia do Fuzileiro, que se façam
acompanhar de familiares e amigos, para que esta efeméride seja uma festa entre as várias gerações e
grupos, numa oportunidade de convívio inesquecível.
Esperamos por si para que o possamos continuar a recordar.
FUZILEIRO UMA VEZ, FUZILEIRO PARA SEMPRE.

