1º ET Ex-alunos - depoimento Ten Caminha
Escrito por Administrator
Qua, 19 de Maio de 2010 16:15 - Última atualização Qui, 20 de Maio de 2010 00:36

de Guilherme Caminha < guilherme@caminha.com.br >
para <exalunoscporr@gmail.com>

data

19 de maio de 2010 10:50

RELATO DE UM GUERREIRO
Caro Cmt Cel Natrodt, oficiais, ex-alunos, sub-ten e sgts do CPOR/R , é com imensa gratidão e satisfação do dever cumprido que
escrevo essas breves próximas palavras, para externar o quanto me preencheu como militar da reserva e cidadão BRASILEIRO,
participar de ato de ousadia e tenacidade do nosso Cmt e associação dos ex alunos do CPOR/R.
Sou aluno da turma de engenharia de 1982 e tenho como marco na minha vida o período anterior e posterior à minha passagem pelo
centro, pois como o então 1º ten Goulart bradava durante o período de ensinamento da arma, “ao termino do curso vocês verão por
sobre a nêvoa que rodeia o pântano, pois no momento vocês estão com a visão sob a mesma”, tenho convicção que esse
ensinamento se reflete nos corações de todo aluno que completa o ano letivo, pois essa é a verdadeira escola de forjar a fibra e
enrustecer a personalidade.
O nosso ET no CIMNIC no meu caso foi também de imenso significado pois estávamos eu e meus dois filhos presentes, um da
turma de 2008 comunicaçaões e o outro da turma de 2010 que logo em seguida optou pelo mat bel, pude me reencontrar com um
colega de turma que não o via à 28 anos que é o ten Meira de mat bel, e tive a grata satisfação e fazer novos amigos de farda que
espero vê-los sempre nos próximos eventos da associação.
No campo pudemos fazer progressão diurna e noturna, além de uma excelente instrução de sobrevivência na caatinga e/ou selva, o
que demonstra o quanto o nosso combatente está apto à situações extremas no nosso terreno “BRASIL”
Faço um cordão, para que emoções como essas que sentimos nesse evento, venham à se repetir cada vez mais freqüentes, pois
esse é o verdadeiro espírito de combatente, cultuado no coração de todos que pertencem ao grupamento dos GUERREIROS DE
CASA FORTE, SELVA.
Recife 18 de maio de 2010
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