
 
GABINETE DO COMANDANTE 

PORTARIA Nº 452, DE 15 DE JULHO DE 2009. 
 
 

Aprova a Diretriz para as Comemorações do Bicentenário de Nascimento do 
Brigadeiro Antonio de Sampaio – Patrono da Arma de Infantaria. 

 
 
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4° da 
Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999, ouvidos o Estado-Maior do 
Exército, o Departamento de Educação e Cultura do Exército, a Secretaria-Geral do 
Exército e os Comandos Militares de Área, resolve: 
 
Art. 1° Aprovar a Diretriz para as Comemorações do Bicentenário de Nascimento do 
Brigadeiro Antonio de Sampaio, que com esta baixa. 
 
Art. 2° Determinar que o Estado-Maior do Exército, o Departamento de Educação e 
Cultura do Exército, a Secretaria-Geral do Exército e os Comandos Militares de Área 
adotem, em seus setores de competência, as medidas decorrentes. 
 
Art. 3° Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
 
 
DIRETRIZ PARA AS COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO DE NASCIMENTO 

DO BRIGADEIRO ANTONIO DE SAMPAIO 
 
1. FINALIDADE 
- Orientar, no âmbito da Força, as comemorações do bicentenário de nascimento do 
Brigadeiro Antonio de Sampaio, Patrono da Arma de Infantaria. 
 
2. REFERÊNCIAS 
- Política Cultural do Exército (Portaria do Comandante do Exército nº 614, de 29 
de outubro de 2002); 
- Diretriz Estratégica do Sistema Cultural (Portaria do Comandante do Exército nº 
615, de 29 de outubro de 2002); e 
- Diretriz para a Comemoração Nacional da Arma de Infantaria para 2008 e 2009 
(Portaria do Comandante do Exército nº 301, de 7 de maio de 2008). 
 
3. OBJETIVOS 
- Preservar e divulgar o patrimônio imaterial do Exército, expresso em suas 
tradições, celebrações e nos valores militares; 
- Difundir a vida e os feitos do Brigadeiro Antonio de Sampaio; e 
- Estimular, na sociedade brasileira, o culto aos grandes vultos nacionais. 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
a. No dia 24 de maio de 2010, transcorrerá o bicentenário do nascimento do 
Brigadeiro Antonio de Sampaio, patrono da Arma de Infantaria do Exército 
Brasileiro. 
b. A importância e o simbolismo da figura do patrono da Infantaria impõe-nos a 
obrigação de celebrar, de forma marcante, esse importante acontecimento, tão 
significativo para o Exército quanto para a Nação Brasileira. 
c. Neste sentido, se faz mister a realização, até 24 de maio de 2010, de diversas 
atividades e eventos culturais que tenham como objetivo a exaltação das 
qualidades do Brigadeiro Sampaio como líder e vulto nacional. 
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5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
a. Período 
Os eventos comemorativos deverão ser realizados ao longo do ano de 2010, até o 
dia 24 de maio, data nacional da Arma de Infantaria. 
 
b. Âmbito 
As comemorações a serem programadas deverão abranger todas as guarnições 
militares em território brasileiro, inclusive as cidades sede de Tiros-de-Guerra (TG). 
As Forças do Exército no exterior, em missões de paz e nas Aditâncias, também 
deverão organizar um repertório de eventos a serem realizados junto às 
Embaixadas do Brasil. 
 
c. Responsabilidades 
1) Brasil 
a) Caberá ao oficial-general mais antigo oriundo da Arma de Infantaria a 
presidência da Comissão Organizadora e ao Comandante Militar do Nordeste a 
coordenação dos principais eventos naquela área. Tal comissão será responsável 
pelo planejamento e coordenação geral, no âmbito do Exército, das atividades 
visando às comemorações do bicentenário do Brigadeiro Sampaio. 
b) Os Órgãos de Direção Setorial (ODS), Comandos Militares de Área (Cmdo Mil A) 
e outras Organizações Militares envolvidas com as atividades que serão previstas 
pela Comissão Organizadora deverão indicar representantes para integrar a 
Comissão Organizadora, conforme orientação da presidência. 
c) Os Cmdo Mil A serão os responsáveis pela organização e execução das atividades 
e dos eventos a serem realizados em suas respectivas áreas. 
2) No Exterior 
a) O Comandante do Contingente, no caso das Forças de Paz e o Adido Militar, no 
caso das Aditâncias, serão os responsáveis pela organização e execução das 
atividades e dos eventos a serem realizados em suas respectivas áreas. 
b) O Estado-Maior do Exército (EME) deverá consolidar as propostas de atividades 
informadas pelas Aditâncias e Forças Militares do Brasil no Exterior e encaminhá-las 
ao Presidente da Comissão Organizadora. 
c) A Comissão Organizadora, uma vez recebida a relação de atividades a serem 
realizadas no exterior, será responsável pelo provimento às Aditâncias e Forças de 
Paz de material adequado para divulgação e execução dos eventos. 
 
d. Eventos e atividades a serem desenvolvidos 
O quadro constante do Anexo à presente Diretriz apresenta um elenco de 
atividades e eventos a serem desenvolvidos durante o período de comemorações. 
Outros eventos poderão ser desenvolvidos a fim de abrilhantar as comemorações, 
desde que aprovados pela Comissão Organizadora. 
 
6. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 
a. Os responsáveis pela programação das atividades e dos eventos comemorativos 
poderão buscar, junto a entidades públicas e privadas, recursos, apoio e patrocínio 
para a sua execução. Outros recursos, se necessários, deverão advir da 
disponibilidade de crédito dos Órgãos responsáveis envolvidos. 
 
b. É de fundamental importância a participação de representantes de atividades 
civis, do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil (IGHMB) e da Academia 
de História Militar Terrestre do Brasil (AHMTB) nos simpósios, seminários e ciclos de 
palestras e de estudos. 

c. As atividades e os eventos previstos devem contar, sempre que possível com a 
presença do público civil, particularmente estudantes do ensino fundamental e 
médio, de autoridades civis, militares e eclesiásticas, sendo contemplados com o 
máximo de divulgação pela mídia local e nacional. 
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d. As turmas dos Estabelecimentos de Ensino do Exército que se formarão em 
2010, à exceção da turma de Aspirantes-a-Oficial da Academia Militar das Agulhas 
Negras, deverão receber a denominação “Turma Bicentenário do Brigadeiro 
Sampaio”. 
e. Todos aqueles, civis ou militares, que cooperarem para o êxito das 
comemorações deverão receber um diploma de agradecimento, a ser entregue de 
forma solene, cabendo à Secretaria-Geral do Exército (SGEx) a confecção do 
modelo, a sua impressão e distribuição aos Comandos Militares de Área, ao Centro 
de Comunicação Social do Exército e aos demais Órgãos de Direção Setorial. 
f. A SGEx ficará encarregada de padronizar e fornecer diplomas similares às 
Aditâncias e Forças de Paz. 
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ANEXO 
 
 

QUADRO DE EVENTOS E ATIVIDADES 
 
 

 
ATIVIDADES 

RESPONSA 
BILIDADE 

 
PERÍODO 

 
OBSERVAÇÃO 

1. Seminários, simpósios e ciclo de 
Estudos de História Militar, versando sobre 
a vida e feitos de Sampaio nas campanhas 
militares, a serem realizados em todas as 
guarnições militares e estabelecimentos 
de ensino do Exército. 

 
 

DECEx e 
Cmdo Mil A 

 

 
 

Até 
24 Mai 2010 

 

Deverão ser convidados a 
participar os integrantes do 
IGHMB e da AHMTB. 
 

2. Produção de um número especial da 
Vídeo-Revista do Exército (VRE), sobre os 
aspectos relevantes da vida de Sampaio, 
com edições em português, inglês, 
espanhol e francês. 

 
 

CComSEx 
 

 
Distribuição 

Até  
24 Mai 2010 

 

 

3. Inclusão, no programa editorial da 
Biblioteca do Exército (BIBLIEx) para 
2010, de uma edição especial da Revista 
do Exército Brasileiro (REB) e do livro 
Sampaio, de Paulo de Queiroz Duarte, 
1988, Coleção General Benício,v. 259. 

 
DECEx 

DPHCEx 
BIBLIEx 

 

 
Distribuição 

Até  
24 Mai 2010 

 

O motivo da edição especial 
deverá constar em cada 
exemplar da tiragem. 
 

4. Expedição de selo comemorativo pela 
Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (EBCT). 

CComSEx Ano de 
2010 

Data do lançamento a ser 
combinada junto à EBCT, 
preferencialmente próxima ao 
mês de maio. 

5. Cunhagem de medalha comemorativa, 
incluída no calendário medalhístico da 
Casa da Moeda do Brasil, a ser distribuída 
a personalidades e instituições. 

SGEx 
Distribuição 

Até 
24 Mai 2010 

Modelo semelhante ao do 
Bicentenário de Caxias e Osorio. 
Distribuição nos eventos do dia 
24 Mai 2010. 

6. Contato com o Poder Legislativo local 
em todas as guarnições militares, visando 
à realização de sessão solene 
comemorativa do Bicentenário do 
Brigadeiro Sampaio. 

 
 

Cmdo Mil A 

 
 

Mai 2010 
 

Em Brasília, sessão solene do 
Congresso Nacional: 
coordenação a cargo do Gab 
Cmt Ex. 

7. Lançamento, pelas companhias 
telefônicas, inclusive de telefonia celular, 
de coleção de cartões relativos à vida e 
aos feitos militares do Brigadeiro Sampaio. 

CComSEx 

 
Ano de 
2010 

 

Data do lançamento a ser 
combinada junto às 
Operadoras, preferencialmente 
próxima ao mês de maio. 

8. Inserção em toda correspondência 
oficial do EB, inclusive nos envelopes, da 
frase alusiva ao Bicentenário. 

 
SGEx 

CComSEx 
 

 
A partir de 

01 Jan 2010 
 

A frase deverá ser proposta 
pelo CComSEx à SGEx, cabendo 
a esta a expedição de nota 
regulando o procedimento. 

9. Cerimônia Militar de vulto no dia 24 Mai 
2010, em todas as guarnições militares e 
em Tamboril – CE, terra natal do 
Brigadeiro Antonio de Sampaio, com a 
participação do 40º BI (Crateús – CE) e do 
TG de Tamboril. 

DECEx 
Cmdo Mil A 

10ª RM 
24 Mai 2010 

Na cidade do Rio de Janeiro, a 
solenidade será realizada na 
Vila Militar, no 1º BIMtz - 
Regimento Sampaio, com a 
máxima participação de pessoal 
militar, escolas militares, 
descendentes do Brigadeiro 
Sampaio, autoridades locais e 
estudantes em geral. 

10. Cerimônia Militar especial, de âmbito 
nacional, na cidade de Fortaleza, junto ao 
Mausoléu do Brigadeiro Sampaio, situado 
na área frontal da Fortaleza de Nossa 
Senhora da Assunção, sede do Comando 
da 10ª Região Militar, com a presença das 
mais altas autoridades civis, militares, 
eclesiásticas do país e descendentes do 
Brigadeiro Sampaio. 
 

 
CMNE 

10ª RM 
24 Mai 2010 

Participação de delegações das 
OM de Infantaria da área do 
CMNE; das OM de Infantaria de 
emprego peculiar (Aeromóvel, 
Pára-quedista, Selva, Montanha 
e Pantanal); Cadetes do Curso 
de Infantaria ; Alunos CPOR e 
NPOR de Infantaria da área do 
CMNE; Integrantes da Legião da 
Infantaria e descendentes do 
Brigadeiro  Sampaio. 
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ATIVIDADES 

RESPONSA 
BILIDADE 

 
PERÍODO 

 
OBSERVAÇÃO 

11. Cerimônias militares em todas as 
Guarnições que sediam OM de Infantaria 
ressaltando outras datas marcantes da 
vida do Brigadeiro Antonio de Sampaio. 

DECEx 
Cmdo Mil A 

10ª RM 
Ano de 2010 

A 10ª RM levantará e informará 
a todos os C Mil A os eventos a 
serem comemorados. 

12. Realização de eventos sociais, salões e 
gincanas de artes plásticas nas guarnições 
onde existirem OM de Infantaria e nos 
Estabelecimentos de Ensino do EB, com a 
participação da comunidade. 

 
DECEx 

Cmdo Mil A 
 

 
Entre 

01 Jan e 
24 Mai 2010 

Temas alusivos à participação 
de Sampaio nas principais 
campanhas militares, segundo 
as regras prescritas para o 
Acervo Artístico do Exército. 

13. Realização de cultos religiosos em 
memória do Brigadeiro Sampaio. 

Cmdo Mil A 
SAREx 

Em data 
próxima a 

24 Mai 2010 

 
 

14. Realização de eventos esportivos de 
alcance local ou nacional, do tipo corridas  
rústicas individuais e/ou de revezamento, 
encontro de paraquedistas, e outros, 
envolvendo representações das Unidades 
Militares e participação ampla da 
comunidade local e regional. 

 
Cmdo Mil A 

10ª RM 

 
Entre 

01 Abr e 
24 Mai 2010 

Provas destinadas a ressaltar a 
importância da resistência física 
exigida, particularmente aos 
combatentes de Infantaria. 

15. Inserção, na revista O Recrutinha, de 
personagem que faça referência à figura e 
à vida do Brigadeiro Sampaio a ser 
lançado em edição comemorativa alusiva à 
data. 

 
 

CComSEx 

 
 

Maio 2010 
 

 

16. Divulgação dos eventos junto à mídia 
local e nacional. 

CComSEx 
C Mil A 

Entre 
01 Jan e 

24 Mai 2010 

 

17. Realização de concurso de bandas e 
fanfarras militares para a composição de 
um dobrado denominado “Brigadeiro 
Sampaio” ou “O Couraçado”. 

 
SGEx 

Cmdo Mil A 
 

Entre 
01 Jan e 

24 Mai 2010 
 

 

18. Assinatura de proposta para criação 
do Parque Histórico Brigadeiro Antonio 
de Sampaio. 

CMNE 
10ª RM 

24 Maio 
2010 

A ser inserida na Cerimônia 
Militar Especial 

19. Exposição itinerante sobre o 
Brigadeiro Sampaio. 
 

 
DECEx 

Cmdo Mil A 
 

 
Ano de 
2010 

O DCEx deverá agendar os 
locais das exposições de modo 
que, em 24 Mai 2010, a 
exposição ocorra no Comando 
Militar do  Nordeste (Fortaleza). 

20. Produção de um livreto do tipo 
“cordel” sobre a vida militar do Brigadeiro 
Sampaio, enfatizando desde sua origem 
no sertão nordestino, sua trajetória militar 
até sua morte nos campos de batalha em 
Tuiuti. 

 
CMNE 

10ª RM 

 
Distribuição 

Até 
 24 Mai 2010 

 

Projeto especial valorizando 
esse tipo de literatura típica da 
cultura nordestina. 

21. Produção de um CD musical com 
dobrados e canções militares alusivas à 
Arma de Infantaria. 

 
CMNE 

10ª RM 

Distribuição 
Até 

24 Mai 2010 
 

Projeto especial que contempla 
essa importante área do campo 
afetivo, homenageando as 
bandas de todos os tempos dos 
quartéis de Infantaria.  

22. Publicação de livro especial com 
imagens antigas e atuais relacionadas com 
a trajetória do Brigadeiro Sampaio, no 
Brasil e no exterior. 

CMNE 
10ª RM 

Distribuição 
Até 

 24 Mai 2010 
 

Projeto especial com ênfase à 
imagens, a cargo de fotógrafos 
locais. 

 
 
 


