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COMEMORAÇÃO DOS JUBILEUS DE OURO E PRATA DE 2017
No dia 19 de agosto de 2017, no interior do quartel do CPOR-RJ, sito a Av. Brasil,
5292-Bonsucesso-RJ, recebemos com muita satisfação e honra os formandos em
oficiais da Reserva do Exército Brasileiro nos anos de 1967 e 1992, que
comemoraram os 50 anos e 25 anos de formados, respectivamente.
Foi oferecido um gostoso café da manhã onde os oficiais da Reserva puderam
reverem-se e reverenciarem os bons momentos no antigo Quartel da Avenida D.
Pedro II, em São Cristóvão. Muitos abraços e lembranças aconteceram.
Na sequência fomos para o moderno auditório do atual quartel do CPOR-RJ, onde o
nosso atual Comandante da Unidade Militar Escolar, Coronel CYRILO, efetuou a
abertura do encontro, seguindo-se o entoar do Hino Nacional Brasileiro com o vigor
das vozes dos ainda e sempre Oficiais do Exército.
O Presidente do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva (CNOR), Tenente
MONTEIRO, proferiu uma agradável palestra informativa sobre as atividades do
Conselho em todo o Brasil.
O Tenente GLAUCIO, associado e atuante efetivo da Associação dos Oficiais da
Reserva do Exército do Rio de Janeiro (AORE-RJ) prosseguiu os trabalhos com uma
palestra ilustrativa da referida Associação, de modo que os presentes conhecessem
melhor os trabalhos e atividades por ela desenvolvido.
Logo após foi liberada a palavra para os integrantes que comemoravam os Jubileus
que apresentaram suas alegrias e bons “CAUSOS” ocorridos nos seus tempos de
Caserna.
Deslocamo-nos para a frente do Quartel do CPOR-RJ para as fotografias das turmas e
do grupamento em geral que vão anexas para a recordação de todos, inclusive pelo
site da Associação.
Ao final da etapa de palestras no auditório e fotos, fomos para o casino dos
Sargentos ondo foi oferecido aos Oficiais participantes um elegante almoço de
confraternização das turmas de 1967 e 1992.
A Associação dos Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro (AORE-RJ e o Conselho de
Oficiais da Reserva do Exército (CNOR), agradece a presença dos formandos de 1967
e de 1992, desejando revê-los em nossas atividades festivas e de conteúdo Militar,
daqui por diante.

